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У оквиру акције „Октобар – месец 
чистоће“ коју традиционално организује 
Јавно комунално предузеће „Други 
октобар“, у понедељак је по први пут 
организован Дан отворених врата. 
Ђаци Пољопривредне школе, смера 
пољопривдредни техничар били су у 
прилици да се упознају са актвиностима 
и радом многобројних служби које су у 

надлежности ЈКП „Други октобар“. 
- Јавно комунално предузеће „Други 

октобар“ је направило Дан отворених 
врата како би нашим младим суграђанима 
приближило наш рад, наше делатности и 
круг којим се ми бавимо – рекла је Драгана  
Шипош, руководилац службе „Зеленило“ у 
ЈКП „Други октобар“. 

- Желимо да приближимо нашим 

суграђанима све наше капацитете и посао 
којим се бавимо. Обићи ћемо азил за псе, 
расадник и пречистач отпадних вода, а на 
крају и депонију где се врши рециклажа 
– рекао је Велизар Вемић, руководилац 
сектора за одржавање јавних површина. 

Ђацима Пољопривредне школе 
Дан отворених врата био је изузетно 
занимљив јер су много тога новог сазнали 
о очувању  природе али и свим осталим 

активностима ЈКП „Други октобар“. 
Како је оовм приликом истакнуто, 

током октбра месеца радници службе 
„Зеленило“ посадили су 24.000 виола и 
600 јесењих ружа, а крајем новембра, 
када престане вегетација, кренуће се и са 
садњом високих лишћара у дрворедима, 
парковима и на јавним зеленим 
површинама у граду. 

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ 

ЂАЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ УПОЗНАЛИ СЕ 
СА РАДОМ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ПОЧЕЛА ЈЕСЕЊА САДЊА ЦВЕЋА У ВРШЦУ 
Службе зеленила ЈКП „Други 

октобар“ ових дана на јавним зеленим 
површинама спроводе јесењу садњу 
цвећа. 

- ЈКП „Други октобар“ је током 
октобра, месеца чистоће, започело 
јесењу садњу цвећа. У Вршцу ће бити 
засађено 24.000 садница, што у цветним 
лејама, што у цветним скулптурама. 
Након завршетка ове садње, крећемо 
са припремама за пролећну садњу, 
која ће се вршити у нашем расаднику и 
нашим пластеницима – каже Маријета 
Банда, стручни сарадник за заштиту 
биља при ЈКП „Други октобар“. 

У Служби зеленила, поред Градског 
парка, свакодневно се одвија и продаја 
расада цвећа грађанима. 

На огледним пољима Пољопривредне 
стручне службе Агрозавод која покрива 
територије града Вршца и општина 
Пландиште, Бела Црква и Ковин, тренутно 
се врше сортни огледи пшенице и 
јечма како би се пољопривредним 
произвођачима указало на квалитентна 
семена а самим тим и на боље и веће 
приносе. Ових дана стручњаци вршачког 
Агрозавода обилазе трене а тренутно 
се  поменути огледи врше и на пољу у 
Загајици. 

- Традиционално ово радимо већ дуги 
низ година. Јавно објављујемо резултате 
огледа, како би наши пољопривредници 
могли да изаберу сорте које највише 
одговарају овом подручју – објаснио 
је Горан Тадић, стручни саветник ПСС 
Агрозавод. 

Када су у питању  овогодишњи  приноси 

на територији коју покрива ПСС Агроваод, 
стручњаци  напомињу да су због велике 
суше код већине усева забележени знатно 
нижи усеви него портеклих година. 

 - Ово лето је било врло неповољно. 
Пшеница и јечам су били у вишегодишњем 
просеку јер су избегли сушу која је дошла 
касније. Сунцокрет, кукуруз, шећерна 
репа и соја су имали ниже приносе него 
претходних година, при чему су кукуруз и 
соја катастрофално страдали – истакао је 
Тадић. 

Након завршених сортних огледа 
сви резултати биће објављени на сајту  
ПСС Агрозавода, на којем, подсећају 
стручњаци, сви пољопривредни 
произвођачи могу пронаћи све додатне 
информације и савете неопходне 
за унапређење пољопривредне 
производње. 

У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ПРИНОСА 

У ТОКУ СУ СОРТНИ ОГЛЕДИ ПШЕНИЦЕ И ЈЕЧМА 

У организацији Међународне федерације антифашиста 
– ФИР-а, а под покровитељством председника Републике 
Србије, СУБНОР Србије био је домаћин Конференције 
антифашиста Европе која се одржала у Београду (Хотел „М“) 
од 23-25. октобра 2022. године под геслом “Антифашизам 
данас и опасност од десничарске политике у Европи“

На отварању Конференције посебно су поздрављени 
др Младенко Цолић и Драгослав Димитријевић-Бели 
борци народноослободилачког рата и учесници у 
завршним операцијама ослобођења Београда, Србије и 
Југославије, као и Миленко Чекић почасни председник 
удружења логораша Јасеновац и сам дете логораш. Скупу 
су присуствовали и Данијела Бјеља из Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, председник 
Савеза удружења пензионера, народни посланик др 
Андреја Савић, народни посланик Золтан Дани, испред 
Криминалистичко-полицијског универзитета-проф. Др 
Ненад Радовић, представник МО генерал потпуковник 
Радовановић, председник Савеза Јерејских општина у Србији 
господин Албахари као и представници колективних чланова 
СУБНОР-а Србије и чланови Председништва. На конференцији је 
активно учешће имао и председник СУБНОР-а Вршац, Драгољуб 
Ђорђевић.

Председник Светске федерације ратних ветерана (ФМАК) Дан 

Вито Бергтун рекао је да ништа друго не може да уједини Европу 
као борба против фашизма. Како је рекао, Хитлер и Мусолони су 
поражени пре 77 година, али и у Европи данас постоје странке 
екстремне деснице које нису спремне да прихвате либерална 
начела.

Потпредседник Владе Србије и министар спољних послова 
Ивица Дачић нагласио је да се не ради довољно да се покаже значај 

историјсих победа у Другом светском рату, наводећи да је 
важно да младе генерације знају више о антифашистичкој 
борби која им донела мир и слободу – „Антифашизам је, у 
целој Европи, па и на Балкану, угрожен као идеја и сви који 
га бранимо смо нападани“, оценио је Дачић.

Он је додао да „десничарске странке прекрајају историју 
и покушавају да од злочинаца праве хероје“.

Дачић је оценио да „у сваком парламенту у Европи седи 
неко ко каже да Јасеновац и Аушвиц нису били страдалишта, 
већ радни логори, скоро па одмаралишта„.

„За себе могу с поносом да кажем да сам антифашиста 
и да тражим од других да се тако определе ма којој партији 
да припадају, јер антифашизам није идеологија већ идеја“, 
рекао је Дачић.

Последњег дана Конференције, у протоколарном делу, 
сви учесници присуствовали су комеморацији полагања 
венца на Гробљу ослободилаца Београда.

Уз присуство гардиста Војске Србије заједнички венац су 
полижили: председник ФИР-а Вилмош Ханти, генерални секретар 
Др. Улрих Шнајдер, председник ФМАК-а Дан Вито Бергтун и 
председник СУБНОР-а Србије генерал–мајор Видосав Ковачевић. 
Остали судионици положили су по једну ружу код меморијала 
„Вечна ватра“.

У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА АНТИФАШИСТА ЕВРОПЕ

УЈЕДИЊЕНИ ПОД ЈЕДНОМ ЗАСТАВОМ
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На 21. седници Скупштине Града 
Вршца усвојен је предлог одлуке о 
другом ребалансу буџета Вршца за 2022. 
годину. Према речима Драгане Митровић, 
градоначелнице Вршца, други ребаланс 
буџета није донео велике промене, а 
најзначајније измене извршене су у 
домену сталних трошкова, поготово 
када су у питању енергенти. Другим 
ребалансом буџета укупни приходи и 
примања, као и укупни расходи и издаци 
утврђени су на нивоу од 2.903.000.000 
динара, што је у односу на одлуку о првом 
ребалансу буџета веће за 1 одсто. 

- Чињеница да је ово други ребаланс 
буџета у текућој години говори у прилог 
томе да је иницијални буџет био добро 
планиран. Имајући у виду да смо готово 
на самом крају буџетске године, и да овим 
предлогом ребаланса само усаглашавамо 
план са потребама до краја године, без 
планирања нових активности, а осврћући 
се на деветомесечно извршење буџета, 
још једном желим да истакнем да је 

пред нама ребаланс буџета који, као и 
до сада, има уравнотежену расподелу 
средстава по свим секторима, омогућава 

свим корисницима буџета да своје 
планиране активности и планове рада 
остварују несметано, који је истовремено 

и социјални и развојни и који наставља 
са праксом високог учешћа средстава у 
реализацији инфраструктурних пројеката 
– рекла је Митровић. 

Према њеним речима, за првих 
шест месеци је на име донација и на 
име трансфера од виших нивоа власти 
добијено преко 268 милиона динара. 

- Подсетићу вас на најважније 
капиталне пројекте које је Град Вршац 
спровео у 2022. години: изградња новог 
гробља у Вршцу, изградња новог вртића, 
изградња спортске сале у Гудурици, 
пројектно-техничка документација 
за опремање и инфраструктуру дела 
северне зоне у Вршцу, иновативни систем 
за контролу и управљање саобраћајем, 
опремање позоришта савременом 
опремом за светло, звук и видео, 
изградња и реконструкција улица, путева 
и тротоара, опрема за постројење и 
пречишћавање отпадних вода, енергетска 
санација стамбених зграда, породичних 
кућа и станова – додала је Митровић. 

НА 21. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА 

У понедељак, 31. октобра, завршен је попис 
у Вршцу, а први званични прелиминарни 
резулати о броју становника биће објављени 
крајем новембра, док ће сви остали подаци 
бити објављивани сукцесивно, од марта 2023. 
до јуна 2024. године. На обуци за 109 пописивача 
учествовало је 15 инструктора, 5 општинских 
координатора и један регионални координатор, 
уз, како надлежни кажу, одличну организацију и 
сарадњу Пописне комисије из Вршца. 

Према оцени општинских координатора 
за Вршац Петра Ђорића и Биљане Ђокић, 
као и регионалне координаторке Ђорђете 
Арсић, захваљујући обученим, љубазним и 
предусетљивим пописивачима, и уз помоћ 
Пописне комисије, савладани су изазови који 

се неминовно јављају у оваквој врсти посла и 
контакта са великим бројем људи. 

Иако су грађани у највећем броју показали 
висок степен сарадње и љубазности према 
пописивачима, било је потребно уложити труд 
у објашњавање значаја и сврхе Пописа као и 
безбедности података, кажу надлежни. На овај 
начин се постигло и придобијање једног броја 
суграђана који су показали извесну уздржаност. 

- Пописивачи су уложили велики труд у 
обиласку и удаљеног и мање приступчног 
терена, како би се постигао потпун обухват 
пописивања становнишва, домаћинстава 
и станова у општини Вршац. Искуства 
пописивача са терена су врло разнолика. На 
пример, у јавности је често навођен број од 

69 питања, услед чега су поједини суграђани 
били збуњени када је пописивање трајало 
краће него што су очекивали. Ствар је у томе 
да се не постављају сва питања свима, већ се 
неки сет питања и прескаче, у зависности од 
старосних, миграторних, образовних и других 
карактеристика, као и радног статуса. На 
пример, за незапослена лица не поставља се сет 
питања која се односе на занимање на радном 
месту, делатност и слично. Такође, понекад је 
било потребно појаснити одређене термине 
дефинисане методологијом, јер су статистички 
термини уже и прецизније дефинисани од 
употребе тих термина у свакодневном говору – 
објашњавају координатори. 

У наредном периоду на реду је статистичка 

обрада података која ће показати колико 
становника има Вршац и какав је процентуални 
однос тог броја у односу на последњи попис 
из 2011. године. Такође, попис ће дати важне 
податке о миграцијама, структури становништва, 
економској активности, функционисању и 
социјалној интегрисаности. 

Т. С.

ПОПИС У ВРШЦУ УСПЕШНО ОБАВЉЕН 

ПРВИ ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ КРАЈЕМ НОВЕМБРА 

У години коју Књижевна општина Вршац слави као свој 
троструки јубилеј (педесет година постојања, сто година од 
рођења Васка Попе и седамдесет година од рођења Петруа 
Крдуа) уручено им је још једно значајно признање – специјална 
награда за пола века постојања и рада на 65. Међународном 
сајму књига у Београду. Овогодишњи жири сајамских признања 
сачињавали су академик Злата Бојовић (председница), Анђелка 
Цвијић, новинарка, преводилац и књижевни критичар, академик 
Драган Симеуновић и др Бојан Јовић, историчар и теоретичар 
књижевности и књижевни критичар. 

Ово није прва КОВ-ова награда на Међународном сајму књига. 
2004. године КОВ је проглашен за издавача године, а према 
речима Ане Крду, председнице Књижевне општине Вршац, жири 
је тада награђујући малу издавачку кућу КОВ, одао признање свим 
непрофитабилним и малим издавачима који су верни највишим 
књижевним стандардима. 

Управо на тим стандардима КОВ опстаје пет деценија, 
препознатљив и омиљен међу љубитељима врхунске 

КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ НАГРАЂЕНА НА 65. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ 

СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ПОЛА ВЕКА ПОСТОЈАЊА 

На 21. седници Скупштине Града Вршца усвојен је План 
развоја Града Вршца за период од 2022. до 2028. године. 
Документ предвиђа три развојна правца и низ специфичних 
циљева у оквиру сваког од њих. 

- Дали смо предлог да се изведу три развојна правца. Први 
развојни правац иде у смеру повољнијег амбијента за даље 
унапређење привреде, пољопривреде, предузетништва и 
туризма. Други развојни правац подразумева системски рад 
на развоју инфраструктуре, комуналних система и елемената 
заштите животне средине. Трећи развојни правац односи се 
на унапређење квалитета живота грађана кроз побољшање 
система услуга друштвених делатности – образложио је 
Слободан Мијаиловић, консултант на изради Плана. 

Сваки од три развојна правца има своје специфичне 
циљеве и предложене мере и индикаторе, а Мијаиловић је 
истакао да је његова предност у односу на неке претходне 
документе, у томе што предвиђа јасне и конкретне начине 
провере успешности, као и у томе што је формиран уз низ 
консултација са стручном и широм јавношћу. 

- Кроз овај нови плански документ обавили смо и битан 
сегмент консултација са јавношћу. Имали смо три таласа 
консултационог процеса. Прво смо окупили фокус групе, 
затим урадили анкете према грађанству, и на крају дали 
нацрт на јавни увид грађанству – додао је Мијаиловић. 

УСВОЈЕН ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА 

ТРИ РАЗВОЈНА ПРАВЦА ЗА НАРЕДНИХ ШЕСТ ГОДИНА 
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Трећи роман Бранка 
Росића Долазак матадора 
доноси узбудљиву причу о 
„Раскољникову и Јованки 
Орлеанки 21. века“. Између 
трилера и драме, ова 
књига цепти од жестине 
карактеристичне за актуелан 
тренутак. Динамична радња, 
људи који скупо плаћају цену 
славе, злоупотреба власти, 
морални пад, корупција – теме 
су које Росића инспиришу 
како у новинарству тако и у 
књижевности. Али увек мора 
да остане места и за добру 
музику. Британску, наравно. 
У овом разговору претресли 
смо све те теме. Једино сам 
заборавила да га питам 
како се нови роман допада 
краљици Елизабети, која му је 
својевремено доделила орден 
за допринос промовисању и 
унапређењу културних веза 
између Велике Британије и 
Србије. 

„Два београдска хазардера смело 
и срчано ступају у кориду 21. века где 
ће их дочекати ниски ударци.“ Ово би 
био опис Вашег новог романа Долазак 
матадора у једној реченици. Због 
чега сте се тематски ухватили баш ове 
приче?

Увек су ме занимали приче и јунаци који 
у заносу желе да победе или систем или 
устаљен живот. Разни романи, филмови, 
серије говоре о томе. Суперјунаци из 
стрипова, блокбастера немају проблем да 
мењају свет. Моји јунаци нису суперјунаци, 
али покушавају да промене живот, један у 
некој полуљубавној вези добија понуду 
за превару која ће му променити статус, 
други у љубавној вези добија идеју за 
револуцију. Желео сам да напишем 
трилер/драму у којој се преплићу страст, 
превара, љубав, лаж, истина, револуција. 

Како је настајао овај роман? Колико 

дуго сте га писали? Да ли је било 
разлика у односу на писање прве две 
књиге А тако је добро почело и За сутра 
најављују коначно разведравање?

У мом случају роман настаје углавном 
у доколици. Како немам луксуз да често 
конзумирам доколицу, на њу рачунам 
на путовањима. Тако сам у Нормандији 
видео на плочнику прелепу девојку која 
просјачи. Нисам могао да престанем да 
размишљам о томе шта је ту девојку, која 
је могла да буде манекенка, натерало да 
се одметне на улицу. У размишљању сам 
стигао до места на којем је погубљена 
Јованка Орлеанка, и онда сам дозволио 
себи да измаштам причу о Јованки 
Орлеанки 21. века. Онда сам од првог 
јунака, београдског младог и лепог глумца, 
који је неуспешни син врло успешног 
оца, стигао до Раскољникова. Писао сам 
у доба пандемије и локдауна. Тишина 
полицијског часа давала ми је времена 
за убрзано маштање и писање, иако на 
почетку нисам баш имао инспирацију. 
Кроки разних епизода сам унео у једну 
причу која пршти и од љубави, бунта, 
секса, али и великих трилер заплета. 
Писао сам га две године и у сваком 
„откључавању“ и повратку у реалност 
успоравао сам са идејама и писањем. 

Ваш роман описује савремено 
капиталистичко друштво и потребу 
за друштвеном револуцијом. Да не 
одајемо крај романа, мислите ли да 
је могуће успешно извести било коју 
врсту револуције данас, или смо се сви 
успавали?

Цео свет је дириговано укроћен 
и успаван као животиња. Та пушка за 
успављивање су кредити, потрошња, 
попусти, роба на акцији... Више нема ни 
идеологије, ни револуције, данас исто 
мисле и деда и унук, а то је како отплатити 
на време рату кредита.

Јунаци у Вашем роману су 
различитих година, занимања, 
карактера… Шта их спаја?

Жеља да промене колотечину својих 
живота и загризу авантуру. Али не 
авантуру као провод са много алкохола и 
црта на столу, или планинарење, или скок 
падобраном. 

Колико Вас има у 
главним јунацима Максу и 
Гаврану?

Немам толико храбрости 
или лудости да као Гавран 
једно јутро, уместо да одем 
на престижан посао, оставим 
све и будем улични забављач, 
а нисам ни као Макс да 
прихватим понуду једне 
жене да великом преваром 
и фалсификатом дођем до 
врха. 

У неким ликовима се 
назиру одређене јавне 
личности. Да ли је постојала 
свесна  намера или је до 
тога дошло случајно? 
Има ли уопште потребе 
за тражењем паралела 
између стварности и 
фикције?

Причао сам другарици да 
имам бујну машту од раних 
дана, па су родитељи били 
забринути да нећу добро 
проћи у реалном животу. 
Ипак, посрећило ми се да 
живим од маште и да од ње 
плаћам рачуне. Тако да сам 
истрениран да смишљам 
приче и да ми реалне 
ситуације и људи требају 
само као повремене епизоде 

у роману. Када се дохватим стварности, 
то буде због друштвеног ангажмана 
или реплике на ситуацију коју сматрам 
неправдом и да је ваља исправити. Али у 
роману постоји и неколико стварних људи 
у измишљеним ситуацијама у којима се 
срећу са јунацима романа. Па су ту и Боно 
Вокс, Дејмијен Херст, Емануел Макрон, 
Вивијен Вествуд, Хју Грант... 

Да ли своје књиге видите на 
филмском платну?

Да. Претходни роман За сутра 
најављују коначно разведравање биће 
адаптиран у ТВ серију. Дубоко верујем да 
ће то бити и у случају Матадора. Милош 
Биковић ме је позвао пре годину дана да 

похвали мој роман. Рекао сам му: „Нећеш 
веровати, баш те спомињем у роману 
који тренутно пишем (Долазак матадора), 
а ако буде екранизације, мислим да си 
одличан за једну улогу, али је проблем ко 
ће онда бити Биковић макар један минут 
у екранизацији књиге.“ Одговорио је: 
„Ја ћу глумити фиктивног јунака, а нека 
неко макар на минут одглуми Биковића, 
тј. мене.“ Од прошлог романа звали су 
разни глумци и режисери говорећи да 
је савршен за филмске или телевизијске 
адаптације. И нови роман је филмичан 
и убудуће ћу све више, док будем писао 
романе, у сцене укључивати и камеру. 

Радња сва три Ваша романа одвија 
се делом у Великој Британији. Шта Вас 
толико привлачи британској култури?

Не бисмо сада ни причали да није 
било британске поп културе. Залуђеност 
музиком довела ме је и до филмова, књига. 
Нисам почео да читам због школске 
лектире, већ су ми „наставници“ биле рок 
звезде које сам слушао и онда следио 
њихов укус обликујући свој. Када је Фил 
Линот из бенда Тин Лизи рекао да воли 

Џојса, кренуо сам са Даблинцима иако их 
нисам разумео, али сам се трудио и после 
неколико година и успео. Онда су стигли 
Кафка, филмови, серије... Код бенда Кјур 
су били Албер Ками и Странац, тако да 
су ме британска поп култура и рокенрол 
формирали. У прошлој књизи помињала 
се Енглеска, али и београдско насеље 
Церак Виногради. У новом роману много 
тога се догађа у општини мог одрастања 
и садашњег живота, Савском венцу. 
На Сењаку се води љубав, на Дедињу 
је опасна отмица. Постоји и злочин из 
страсти на острву на којем често летујем – 
на Брачу, па онда помислим: зашто у тако 
драге локације пакујем толико опасних 
епизода, када на тим местима углавном 
живим или се одмарам?

Који писци Вас инспиришу?
Френзен, Уелбек, Дона Тарт. Скоро 

на самом почетку мог читалаштва био 
је Ентони Барџис чија ми је Паклена 
поморанџа пружила трајну инспирацију 
и модел реченица. Надам се да успевам 
у томе, као што знам да сам једва успео 
да кадрирам иза себе у селфију огроман 
Барџисов мурал на једном зиду у 
Манчестеру. 

Својевремено Вас је британска 
краљица Елизабета II одликовала за 
изузетан допринос у промовисању и 
унапређењу културних веза између 
Велике Британије и Србије. Колико Вам 
значе таква одликовања?

Много. Вече у којем сам добио 
ово одликовање представља једно 
од најлепших вечери у мом животу. 
Поносан сам због тог признања. Као 
новинар, урадио сам интервјуе са 
највећим именима културе у земљи и 
некадашњој Југославији. Урадио сам 
и интервјуе са светским звездама, али 
новинарске награде увек добију они из 
домена политике и друштва и они који су 
открили афере министара или премијера. 
Не жалим се и не тугујем због тога, јер 
сам урадио интервјуе са женом Џона 
Ленона и бубњарем Пинка Флојда, а ко 
се сећа ко је био министар у Србији кад 
су Битлси објавили „I want to hold your 
hand“ или Пинк Флојд „Another brick in the 
wall“. Одликовање краљице Елизабете II 
значило је да сам савладао поп културу 
и применио је у животу, у књигама и 
текстовима. Логично за дечака који је 
проходао у Хајд парку, београдском. 

Разговарала: Ива Буразор

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ: БРАНКО РОСИЋ

ЖИВИМ ОД МАШТЕ
Иако себе увек сматра прво новинаром, романом Долазак матадора, трећим у издању Лагуне, Бранко Росић је 

доказао да је и свет књижевности и те како његово подручје.

Увек су ме 
занимали приче и 

јунаци који у заносу 
желе да победе или 
систем или устаљен 

живот

Ф
ото: Н

ебојш
а Бабић
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Гимназијалка Теодора 
Лауш има седамнаест 
година, а цртањем и 
сликањем се успешно бави 
од најранијег детињства. 
Иза ње су бројне награде, 
признања и учешће 
на изложбама, а пред 
њом, нада се, студије 
архитектуре и креативна 
каријера. 

- Откад знам за себе, цртање 
је представљало велики део 
мог живота. То је била моја прва 
љубав и нешто што ме покреће и 
мотивише. Сликање ми пружа мир, 
спокој, радост, задовољство али и 
утеху. Преко њега могу испољити 
своје емоције, какве год да су. 
Преко њега могу лако побећи од 
реалности, што мислим да нам је 

свима понекад потребно. 
Када си почела да 

црташ? 
- Сећање на мој први 

рад досеже у период 
кад сам кренула у вртић, 
где су нас васпитачице 
упознале са папиром и 
бојицама. Сећам се да 
смо цртали лик Светог 
Саве. За тај цртеж сам 
освојила своју прву 
награду. Од тог дана, 
радо бих узела да цртам 
када год би ми се за то 
указала прилика. Дечија 
радозналост и упорност 
да постанем све боља у 
цртању, водили су томе 
да оно постане део моје 
свакодневнице. Цртам 
од малена, стога је свуда 
по кући на десетине 
различитих радова. 
Они су у ствари моја 
највећа мотивација. Када 
видиш напредак кроз 
радове, тада знаш да си 
учинио праву ствар. То 
не мора да буде ништа 
компликовано и тешко 
за цртање. По мени је 

„УМЕТНИК УВЕК ПРОНАЛАЗИ 
МЕСТО У СВЕТУ, МАКАР У ОНОМ 

КОЈИ САМ СТВОРИ“ 

БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ: ТЕОДОРА ЛАУШ

ПРОЈЕКАТ „БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ“ СУФИНАНСИРА 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ 
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ПРОЈЕКАТ „БУДУЋИ ЧУВАРИ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ“ СУФИНАНСИРА 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА АП ВОЈВОДИНЕ

најбитније да сам себи покажеш да 
можеш да постигнеш оно што си 
наумио. Радови се доста разликују 
један од других, што мислим да је 
добро, јер још увек проналазим себе 
и свој стил. 

Ко су били твоји педагози? 
- Како сам још у периоду раног 

детињства развила велику жељу за 
цртањем, родитељи су одлучили да 
ме упишу у школицу цртања атеље 
„Морариу“. Тамо сам упознала своје 
менторке Даниелу и Доминику 
Морариу које су имале велики утицај 
на мој напредак. Похађање тих часова 
био је забаван, интересантан али и 
веома користан начин да развијем 

своју креативност. 
Ко су твоји 

ликовни узори? 
- Мој највећи узор 

је Фрида Кало, чувена 
мексичка сликарка, 
али и велики симбол 
феминизма. Начин 
на који је она 
успела да прикаже 
сопствене емоције, 
бол и патњу кроз 
дела која је сликала, 
вредни су дивљења. 
Утеху је проналазила 
у сликању, које је 
уједно било и начин 
да прикаже другима 
кроз шта она 
пролази. Мислим да 
је то прави смисао 
уметности и зато 
ће она заувек бити 
посебна у мојим 
очима. 

Који су најчешћи 
мотиви на твојим 
радовима? 

- Не постоји нешто 
одређено за шта 
могу рећи да 

највише волим да цртам. Мотиви 
су различити и углавном зависе 
од тога како се осећам. Сматрам 
да је сликање и цртање мој начин 
да искажем своје емоције и зато 
се трудим да мотиве смишљам у 
тренутку када цртам. Онда радови 
буду из дубине душе и тада имају 
неку вредност, барем за мене. 

Које су твоје омиљене 
технике? 

- Као и кад су у питању 
мотиви које волим да цртам, 
ни са техникама није другачије. 
Углавном волим да мешам технике 
рада, али не постоји нека одређена 

која ми је омиљена. 
Свака је занимљива на 
свој начин и бирам је у 
зависности од тога шта 
цртам. 

Шта је за тебе 
креативност? 

- Креативност је оно 
што нас покреће. Нема 
науке, уметности, нити 
било чега другог без 
ње. Бити креативан 
значи видети свет 
из различитих 
перспектива и на 
различите начине. 
Креативност допушта 
нашем срцу да нас води, 
а разуму да се препусти 
лепотама које овај свет 
пружа и на тај начин 
пронађе одговоре који 
су потребни нашој 
души. Креативност је у 

свима нама, а ми смо ти 
који одлучују колико 
ће се она испољити. 
Инспирација се може 
пронаћи свуда. Ствар 
је у томе како и којим 
очима посматрамо 
свет. Некада је 
потребно променити 
перспективу, да 
бисмо схватили какво 
надахнуће нам нешто 
пружа. На тај начин 
инспирација долази 
веома лако, али само 
ако знамо како да је 
тражимо. 

Шта мислиш о 
улози уметника у 
свету? 

- Надахнуће које 
испуњава једног 

уметника није лако пренети на 
друге људе. Уметност је углавном 
потцењена, па су и сами уметници 
често потцењени. Ипак, прави 
уметник ће увек пронаћи своје место 
у свету, ако ништа, барем у оном који 
он сам себи створи. 

Шта тренутно радиш? 
- Тренутно се трудим да вежбам 

што више. Као и  друге ствари, тако 
и цртање захтева посвећеност и сате 
вежбања. То је једини начин на који 
можемо видети напредак. Међутим, 
ја на то не гледам као на обавезу, јер 
је то нешто у чему уживам и што ме 
испуњава. 

Какви су твоји планови за 
будућност? 

- Највећа жеља ми је да студирам 
архитектуру. Своју будућност не могу 
замислити без цртања, стога мислим 
и искрено се надам да ће ме оно 
пратити цео живот. 

Т.С. 
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Светковина древних Келта 

Ноћ вештица потиче од 
паганског фестивала којим су Келти 
прослављали жетву и крај лета, 
односно завршетак године. Како 
би отерали смрт и таму, као и зле 
духове за које су веровали да силазе 
на земљу да би им уништили храну, 
келтски свештеници – друиди, на тај 
дан, 31. октобра, палили су ватре и 
правили буку. Историчари сматрају 

да је овај многобожачки празник 
христијанизован и претворен у 
бдење уочи католичког дана Свих 
Светих, 1. новембра, а верује се 
да мртви тада излазе из гробова и 
обилазе домове у којима су живели. 
Столећима је прослављан у Ирској 
и Шкотској, одакле су га исељеници 
у 19. веку пренели у Северну 
Америку, а затим се проширио, 
већином на западни свет.

Ноћ вештица временом је 
комерцијализована и за њу су 
карактеристични маскирање у 
„страшне” костиме и обилазак 
комшилука у потрази за 
слаткишима. 

Извор: Политика

Дворац Лихтенштајн је „чистокрвни 
Немац”, а пронаћи ћете га на сат времена 
вожње од Штутгарта. Налази се над 
местом Хонау, а бајковита грађевина је 
на месту некадашњег дворца из 1200. 
године који се са временом претворио 
у рушевину.

Тај предак је уништен не једном, него 
два пута током ратова у 14. веку.

Разрушени дворац је из мртвих 
подигао краљ Фридрих од Виртенберга, 

који је тамо саградио ловачки дом да 
би нешто касније гроф од Виртенберга, 
надахнут историјским романом 
„Лихтенштајн” Велхелма Хауфа, као 
и средњовековном архитектуром, 
дао да се обнови постојећи дворац у 
романтично неоготичко здање. Дворац 
је довршен 1842. године, али зидови 
оригиналног здања се и даље могу 

видети, нешто даље, међу дрвећем, 
преноси магазин Пун куфер.

Најупечатљивији део дворца 
засигурно је спољашњи зид, изграђен 
на само рубу стрме литице. На висини од 
817 метара дворац нуди спектакуларан 
поглед на околину.

Током Другог светског рата амерички 
тенк који је пролазио долином испод 
дворца испалио је гранату која, срећом, 
није успела да експлодира, спасивши 
импресивну грађевину од уништења. 
Међутим, рупа у зиду у који је ударила 
јасно се може видети.

И данас је дворац у власништву 
кнежева Ураћа, али је отворен за 
посетиоце који тамо долазе да виде 
збирку оружја и оклопа. Након 
обиласка можете да попијете кафу 
у једном од оближњих кафића, па и 
нешто да поједете.

Неки посетиоци дворац Лихтенштајн 
упоређују са мегапопуларним 
Нојшванштајном, вероватно због 
сличних готичких елемената, али и 
немачких легенди које и даље живе на 
таквим местима.

ФОТО: (Instagram/makc_177)
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
ЧИЈИ ЈЕ ПРАЗНИК 
НОЋ ВЕШТИЦА?

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

БАЈКОВИТИ ДВОРАЦ НА 
ЛИТИЦИ ОЧАРАВА ТУРИСТЕ

Најранију познату мапу звезда коју је сачинио антички 
астроном Хипарх са Родоса успели су да открију архивисти Музеја 
Библије скривену испод старог хришћанског рукописа. 

Копија мапе звезда астронома Хипарха са Родоса откривена 
је испод рукописа Јована Лествичника, писца чувене расправе 
написане око 600. године нове ере, Лествица, у којој се описује 
метод узношења душе ка Богу као уз неку лествицу, стоји у 
саопштењу за медије које је издао Музеј Библије, преноси Си-Ен-
Ен.

Научници су дуго знали за Хипархов каталог звезда јер су се 
наводи о њему помињали у другим древним текстовима – али 
њихова потрага за изворним документом била је неуспешна, пише 
РТС.

„Новооткривени текст је изузетно откриће које наглашава 
креативну употребу технологије мултиспектралног снимања за 
откривање древних изгубљених текстова”, навео је у саопштењу 
Брајан Хиланд, кустос средњовековних рукописа Музеја Библије. 
„Откриће такође потврђује тачност Хипархових мерења”.

Пажљива анализа је показала да је древни пергамент 
коришћен више пута.

Најпре, у 5. или 6. веку, један грчки писар је преписао Хипархов 
Каталог звезда у коме је дрени астроном 134. године пре нове ере 
унео око 850 звезда и био први астроном који је одредио скалу 
„магнитуда” која указује на њихову привидну сјајност. Хипарх се 
сматра и оцем тригонометрије и једним од највећих астронома 
антике.

Затим, у 10. или 11. веку, писар у манастиру Свете Катарине 
на Синајској гори, избрисао је стари запис како би искористио 
пергамент за нешто друго, објашњавају у Музеју. Манастирски 
писар је изгледа сакупио листове пергамента од најмање десетак 
различитих рукописа. Он је састругао постојеће мастило и опрао 
пергамент пре него што је преписао сиријски превод Лествице.

Али, временом су остаци оструганог мастила почели да тамне 
– па су истраживачи схватили да је документ палимпсест, са 
слојевима различитих текстова написаних на истом материјалу.

Музеј је извршио мултиспектрално снимање листова рукописа 
2013, 2015, 2017. и 2018. године. Затим су послали рукопис 
Универзитету Кембриџ да проуче основни текст.

Истраживачи су објавили своје и осим што су потврдили 
да је Хипархов текст сакривен испод хришћанске расправе, 
истраживачи су такође открили да су Хипархова мерења 
тачнија од оних његовог наследника, математичара и астронома 
Птоломеја.

Фото: (Youtube/ ScienceAlert)
Извор: Политика

ОТКРИВЕНА НАЈСТАРИЈА ПОЗНАТА МАПА ЗВЕЗДА 

ЖЕНЕВА – Најдужи путнички 
воз на свету, састављен од 100 
вагона који се протежу на готово 
два километра, прошао је кроз 
швајцарске Алпе.

Фирма Ретиен Реилвеј РхБ 
објавила је да је оборила светски 
рекорд за најдужи путнички 
воз поводом 175. годишњице 
швајцарске железнице, пренео 

је Танјуг.
Воз дугачак 1.910 метара, 

састављен од 100 вагона, 
путовао је кроз Алпе у 
источном швајцарском кантону 
Граубинден, а превозио је 150 
путника.

ФОТО: (Фото Бета/АП)
Извор: Политика

 

НАЈДУЖИ 
ПУТНИЧКИ ВОЗ 
ПРОШАО КРОЗ АЛПЕ
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Како би подстакла младе да се 
образују за занатска занимања, и ове 
године локална самоуправа је доделила 
стипендије ученицима првих разреда 
који су уписали неки од дефицитарних 
профила техничке струке.

Осим што су вршњаци који су ове 
године пошли у средњу школу, Ивану, 
Момчилу и Немањи заједничко је то 
што су уписали неки од трогодишњих 
занатских смерова. Управо због 
тога добили су градску стипендију, 
захваљујући којој ће већ са 15 година 
имати свој динар у џепу.

“За бравар-заваривач сам се одлучио 
зато што ми се свидео тај рад и то сам хтео 
да упишем, а стипендија ће ми значити 
много и почаствован сам што сам добио 
ову стипендију од Града” — рекао је Иван 
Вуков из Техничке школе “Иван Сарић”.

Момчило Станојевић је уписао смер 
возач моторних возила, а како каже 
то је био његов избор због бесплатног 
полагања за Б и Ц категорију, брзог 
запошљавања и добре зараде.

“Стипендија ће значити мени и мојим 

родитељима за лакше школовање” .
Немања Стантић из Политехничке 

школе, смер оператер за израду намештаја 
истиче да ће му стипендија много значити, 

јер неће морати да оптерећује родитеље 
да му плате месечну карту за аутобус, јер 
ће је од сада сам плаћати.

Стипендирање ученика дефицитарних 

занатских занимања је начин да локална 
самоуправа помогне школама да што 
већи број ученика упише управо ове 
профиле с једне стране, као и да с друге, 
да помогну деци и њиховим родитељима. 
Намера је да се идуће године износ 
стипендије повећа, истакла је Јасмина 
Стевановић, секретарка Секретеријата 
за друштвене делатности.

„Из података које смо добили из 
Националне службе за запошљавање и 
у разговору са Привредном комором, 
сигурна сам да их након овог школовања 
чека готово све сигуран посао. Ми смо 
дали предлог да се у буџету за наредну 
годину овај износ мало повећа и да тако 
још више помогнемо и деци и њиховим 
родитељима, да се деца определе за ова 
занимања.”

Стипендије је добило укупно 30 
ученика, који ће током наредних десет 
месеци примати по 3000 динара.

Б.Н.
Извор: Нове суботичке новине

ПОГЛЕД НА ВОЈВОЂАНСКУ РАВНИЦУ

Градоначелник Сомбора Антонио 
Ратковић, заједно са чланицом Градског 
већа Антонијом Нађ Косановић, 
уприличио је у среду, 19. октобра, пријем 
за представнике „Клуба љубитеља 
стрипова“, на челу са председником клуба 
Данилом Богдановићем. „Клуб љубитеља 
стрипова” представио је редовне 
активности удружења и програме које су 
спровели уз подршку градских конкурса 
за манифестације у култури и Локалног 
акционог плана за децу. Током састанка 
разговарали су о подршци града у 

организацији Фестивала стрипа и научне 
фантастике, који је планиран за следећу 
годину. Председник клуба овом приликом 
уручио је градоначелнику поклон – 
урамљен плакат овогодишњег фестивала, 
рад еминентних домаћих цртача. 
Градоначелник Ратковић је поручио да ће 
град наставити са подршком фестивала и 
манифестација у организацији удружења, 
јер оне, између осталог, на леп начин 
афирмишу и промовишу град.

 Извор: Сомборске новине

Велика је част и привилегија, али 
и огромна одговорност, бити изабран 
за градоначелника Новог Сада, 
Српске Атине и Европске престонице 
културе. Учинићу све да наш град и 
даље економски јача, да се развија и 
модернизује, да имамо најбоље вртиће, 
школе и домове здравља, да наши стари 
буду поштовани, да враћамо нашу памет 
расуту широм света, да непрестано 
градимо нове мостове - рекао је Милан 
Ђурић на седници Скупштине Града 
Новог Сада након избора за првог човека 
вароши овдашње.

- Фантастични резултати које смо 
постигли у свим сферама живота су 
оно што нас обавезује да наставимо са 
политиком континуитета. Важно је што 
свих ових година имамо стабилне јавне 
финансије. Пре десет година буџет града 
износио је 21 милијарду 285 милиона 
динара и то са износом узетих обвезница. 
Данас је буџет Града дупло већи и износи 
40 милијарди 808 милиона динара. И даље 
ћемо активно радити на довођењу нових 
инвестиција, паралелно лобирајући да 
све компаније које послују у нашем Граду 
наставе са отварањем нових дивизија 
баш овде и запошљавају Новосађане. Још 
један од значајних стратешких пројеката 
Града, за који је завршена пројектно – 
техничка документација, је изградња 
Регионалног центра за управљање 
отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка 
Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, 
Србобран, Темерин и Врбас. Пројектована 
вредност прве фазе је 86 милиона евра за 
чију реализацију смо обезбедили 50 одсто 

бесповратних средстава из фондова ЕУ - 
истакао је Ђурић.

Он је најавио даља улагања у здравство, 
социјалну заштиту, образовање, 
комуналну инфраструктуру, у ширење 
мреже бициклистичких стаза, а све то 
поштујући принцип равномерног развоја 
свих делова града и приградских насеља.

- Коначно смо на корак до потпуне 
реконструкције једног од симбола Града 
Новог Сада – Спенса. У току је израда 
пројектно–техничке документације, а 
сами радови на реконструкцији требало 
би да почну почетком 2024. године.

На челу са новим градоначелником, 
Град Нови Сад наставиће да инвестира 
у заштиту животне средине, за шта је 
до сада издвојено четири милијарде 
динара. динара Покрајинске владе и 
Града Новог Сада. Посађено је скоро 24 
хиљаде стабала, после 30 година Нови 
Сад је добио нови парк на Новом Насељу, 
а после 60 година започета је изградња 
ботаничке баште.

- Очекујем да у наредној години Нови 
Сад има три градилишта мостова. Прве 
идеје о мосту у продужетку Булевара 
Европе уцртане су у План града Новог 

Сада још давне 1934. године.
Данас је положај овог моста од 

изузетног значаја, јер је део међународног 
путног коридора. Поред саобраћајних 
погодности за град, сигуран сам да ће 
постати и његов нови симбол.

Ове године је почела изградња 
такозваног петог моста, који је део 
Фрушкогорског коридора, и представља 
везу са ауто-путем Е–75 и будућим ауто 
путем према Зрењанину. Као транспортни 
коридор, уједно ће бити и обилазница 
око Новог Сада којом ће се растеретити 
камионски саобраћај из Партизанске 
улице. И када кажем градилишта три моста, 
мислим и на пешачко–бициклистички 
мост на стубовима некадашњег моста 
“Франца Јозефа”, за који је у току израда 
пројектно–техничке документације. 
Идеја је да веза бачке и сремске стране 
буде својеврстан зелени коридор, који 
спаја Универзитетски парк са Ботаничком 
баштом. Целину са мостом чиниће и 
постојећи тунел испод Петроварадинске 
тврђаве који ће бити реконструисан и 
прилагођен пешацима и бициклистима. 
Несумњиво је да ће овај мост бити велика 
туристичка атракциј

Извор: Новосадски репортер

МИЛАН ЂУРИЋ
ГРАДОНАЧЕЛНИК НОВОГ САДА

ПРИЈЕМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА ЧЛАНОВЕ „КЛУБА ЉУБИТЕЉА СТРИПОВА“

ПОДРШКА СОМБОРСКИМ УМЕТНИЦИМА

ГРАД СУБОТИЦА ОБЕЗБЕДИО 30 СТИПЕНДИЈА

ДОДЕЉЕНЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 
ЗАНАТСКИХ ЗАНИМАЊА
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У СРЕДУ. 9. НОВЕМБРА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ВРШАЦ

У среду, 09. новембра 2022. 
године, са почетком у 18 часова, 
у Салону Градске Библиотеке 
Вршца, биће одржано књижевно 
вече под називом „Драмски јунак 
Доситеј“ у издању Задужбине 
„Доситеј Обрадовић“ и Радио-
Телевизије Србије.

Пратећи судбину Доситеја, 
проучавајући његов живот, 
образовање, као и свеукупну 
делатност - а једнако тако 
истражујући његов утицај 
на развој српског духовног 
и цивилизацијског напретка 
и усвајања његових 
просветитељских погледа и 
столећима после његове смрти, 
у прилици смо да истовремено 
испратимо и развој српског 
друштва које је, како то већ 
бива, пошло Доситејевом 
стазом, али је умело и да тај 
пут напусти и да залута, да би 
се, потом, покајнички вратило 
на друм који води друштвеним 

променама.
Доситеј је био присутан у 

Србији и пре свог доласка у 
њу; његове књиге долазиле 
су у руке оних који су умели 
и знали да протумаче његове 
мисли и да их пренесу другима, 
али и да их, постепено, остваре 
у разним областима живота, 
од школе и цркве, до историје, 
етике и филозофије.

Све драме, од Трифковићеве 
до Белчине, садрже заједнички 
именилац који би могао 
да гласи: Доситеј је наш 
савременик.

 На књижевној вечери 
учествују: Мирјана Драгаш, 
директор Задужбине „Доситеј 
Обрадовић“, Радомир Путник, 
приређивач зборника, 
уредници: Др Душан Иванић 
и Драган Инђић, Душан Белча, 
аутор и Јавор Рашајски, 
илустратор.

ДРАМСКИ 
ЈУНАК 

ДОСИТЕЈ
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У сновима је било могуће све што у 
животу није, све што је постојала животна 
реалност прво је одсањано проиграно 
и у дискретној осами, тајанствености 
последњег упоришта у огољеном свету у 
коме се немаш где сакрити, па онда наше 
мисли, оне још не адресиране, постају 
наше уточиште и упориште за опстајање.

Постајало је у више наврата 
модерно медитирати, тежити менталној 
контемплацији од ништавности 
сопственог ега док су промућурни са 
вишком ега захватали из простора који 
само ми запоставили. Та стратегија 
омогућавала је да некакви друштвени 
односи парадокса опстају иако су 
суштински нехумани.

На вршачком Триптихону мудри Паја 
насликао је алтернативну вечну стварност 
Идеални људски дом, скровити кутак где 
човек може да живи по својим страстима 
за које је створен. 

Наравно то време није било идеално, 
много тога у целом свету је мањкало, 
од здравља људи, права, живот је 
био неповратно кратак, једноставно 
непостојање знање и опијеност некаквим 
успесима јер је све дозирано.

Антрополози и генетичари слажу се 
да су већ стотину хиљада година људски 
еволутивни развој тела и ума, развој 
мозга, његова величина, густина неурона 

достигли своје границе. Чак је у ћелијском 
простору мозга постало толико тесно да 
се појављује феномен, ефекат некаквог 
шума, сметњи, где постоји стална претња 
недоследности сигнала у менталним 
функцијама.

По мишљењу неких слободних 
умова управо тај шум, та грешка, постаје 

благословена јер испада да је самосвест 
у шумовима главни спок у идентитет 
наше духовности, а биће духовности је 

управо свест о сигналима којима се само 
ткиво мозга афирмише, обавештава ум 
окренут посматрању дворишта, простора 
свог преживљавања да нека џунгла за 
даровите самоперцептивне, даровите 
људе рајске башта у којим беру плодове 
и износе га на трпезу искуства других 
умова.

Много више истине о људској 
креативности, логици нашег дубоког ума 
има у тамним пећинама Алтамира широм 
света него у стотинак хиљада предебелих 
књига о модерној, постмодерној и 
метамодерној уметности, ма шта то било, 
које се штампају широм планете иако их 
нико не чита и само су чекови без покрића 
којима се мешетари.

Замислимо људско биће пре десетину 
хиљада година како уз слабашну 

светлост уљаних лампи осликавају 
своје жеље, животиње које омогућавају 
егзистенцију у временима ледених доба а 
сликајући свој жељени плен оставили су 
најискренији печат свог ума, разумљиво 
по мери универзалног бића, ума тотала 
духовности који прожима све људе као 
суштински универзални језик кога смо 
потиснули усвојивши језик премеравања 
искуства о потребама преживљавања у 
великом негостољубивом свету. 

Паја Јовановић није радикалан, бар 
не вулгарно, као модернисти који су 
дивљали умовима публике у временима 
настанка Триптихона.

Док су модернисти објављивали 
своја, све новија, све огољенија 
открића, експресионизам, кубизам, 
апстракцију као фрагменте искиданог 
ткива реалности и без намере да све то 
повежу у једној великој духовној синтези 
какву је дискретно, исти прокажени, 
чак исмејаван, назадни Паја понудио 
на троделној слици у Вршачком музеју. 
Аналитички приступ тој крилатој слици 
открива симфонију, јединство свих тада 
постојећих стилова и чак неких који тек 
треба да се објаве као епохална открића.

Триптихон постаје слика сочнија, 
истинитија од дебелих књига историја 
уметности о модерној уметности и 
логикама функционисања људске памети 
о подстичућој ликовности.

Да ли се наш Паја смешка из простора 
вечности свестан да нам је оставио 
највећи дар, сопствену троделно 
исликану будућност?

Т. Сухецки  

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada 

centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 
instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

У уторак, 8. новембра 
од 19 часова у „Салону 
код Порте“ (Змај Јовина 
16, Вршац) Удружење 
„Тачка сусретања“ 
приређује књижевни 
сусрет са Сањом 
Домазет. Том приликом 
биће представљена 
књига путописа „На кафи 
код Шекспира” која је 
овенчана Наградом 
„Љубомир Ненадовић“. 
О књизи ће говорити 
поред ауторке, уредница 
Гордана Милосављевић 
Стојановић, док ће 
модераторка вечери 
бити Ивана Орта. 

Сања Домазет 
дипломирала је на 
Правном факултету 
(одсек за међународно 
право), магистрирала 
и докторирала на Факултету политичких наука. 
Двадесет година бавила се професионално 
пијанизмом. Она је прозни и драмски писац, као 
и професор на Факултету политичких наука у 
Београду. До сада је објавила више романа и драма, 
који су и награђивани. Сања Домазет објавила је и 
шест књига есеја. Заједно са Слободаном Шијаном, 
написала је сценарио за целовечерњи филм, по 
драми „Пуњене тиквице“. Године 2016. Унесков 
клуб при Универзитету Сорбона, прогласио ју је 

почасном амбасодорком УНЕСК-а. Књиге Сање 
Домазет до сада су превођене на дванаест језика. 
Сарађује са дневним, недељним и месечним 
часописима у Србији где пише о уметности 
и књижевности, а држи књижевне вечери и 
предавања широм Европе и света. Пише за културну 
рубрику „Политике“ , у њиховом културном додатку. 
Овог тренутка је у монтажи њен документарни 
филм о Игору Васиљеву, а из штампе јој је управо 
изашао уџбеник посвећен креативности. 

КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ СА САЊОМ ДОМАЗЕТ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ 
„НА КАФИ КОД ШЕКСПИРА“ 

МИСАО ПЕТКОМ
Да су им оне године, а ова памет,
опет би правили исте глупости.

Радоје Николић

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (190)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН И НОВИ СВЕТ БЕЗ СНОВА

ЈЕДАН, АЛИ ВРЕДАН
У току су прљаве игре,
око прљаве бомбе.

Зоран Ђуровић Ђурке

ПРИЗНАЊЕ ВРШАЧКОЈ ПЕСНИКИЊИ

СТАТУЕТА 
„БРАНКО МИЉКОВИЋ“ 

НАЂИ БРАНКОВ
На Међународном књижевном 

конкурсу “Између два света”, под 
покровитељством УК “Бранко 
Миљковић” из Ниша, додељена 
су три равноправна прва места. 
Међу славодобитницима је 
и вршачка песникиња, Нађа 
Бранков. Награда је штампање 
заједничке књиге под називом 
Триптихон за Бранка, као и 
статуета Бранко Миљковић. 
Нађино прво песничко признање 
је, иначе, статуета Царица 
Теодора, такође јој дарована на 
Бановини, седишту Универзитета 
у Нишу. У збирци се налази одабир 
њеног духовно – родољубивог 
лирског опуса. Рецензију је 
сачинио песник Јовица Ђурић 
Мајор. О поезији наше песникиње 
је написао и следеће: „ Попут 
Косовке девојке, Нађа Бранков, 
стихом вида ране свога народа, 
старе и нове. Сва у заклетвама 
пред Богом нуди и себе и стих и песму да мартири и јунаци 
косовских божура,обневидели од народног заборава прогледају 
данас за оно сутра,у видовданима и ноћима над Србијом. Искрена 
и сугестивна, песникиња би преиначила свет , по вери и молебану 
Хиландарском, да се не отуђи ни колевка ни крајпуташ, ни плач 
ни лелек небосветих и достојних. Својим певањем, Нађа Бранков, 
опчињена народном прошлошћу приближава нас епском животу 
и сну, незабораву онога што нас чини оним што јесмо и нисмо, 
а треба да будемо... Спаја неспојиво, не би ли се супротставила 
викачима, тровачима опсена, злим језицима. Високотонски 
апелује и моли да „ Востане Сербије, да васкрсне Ђорђије (једна 
од објављених песама)...
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„С оне банде моје горе“ ауторке Јасенке Лаловић је 
проницљива, надасве искрена и реална прича о жени 
која се свесно и потпуно повинује мушкарцу: оцу, мужу, 
брату или сину. Она је одмалена учила да јој је животна 
сврха да роди и одгаји главу куће и доброг домаћина. 
Улогу која јој се намеће кроз поколења, простором и 
временом у коме се затекла, она стоички прихвата.

Ова књига открива један специфичан и прилично 
заборављен свет, његову традицију и обичајно право, 
које је изнад оног исписаног словом закона. У његовом 
микрокосмосу човек је више свачији него свој. А жена је 
само сенка таквог човека.

„Кад сам започела писање овог романа, обећала сам 
себи да ћу следити осећај који ме у том тренутку понео, да 
нећу пристати да текст прилагођавам укусима читалачке 
публике, још мање књижевним правилима и да ћу 
писати језиком који памтим без икаквог улепшавања 
и додворавања“ рекла нам је поводом изласка књиге 
ауторка Јасенка Лаловић. „Писати о женама црногорског 
крша подразумевало је да се такнем судбина свих оних 
које су вековима одолевале неправдама, неспомињања, 
женама стопаницама, чекалицама, кућаницама… 
Каријатидама домова које су на својим нејаким плећима 
износиле терет времена и простора на којем су стасавале, 
за које се надам да су још увек ту, међу нама, и да нас 
пробуђеним геном опомињу на све оно што је остало 
потиснуто на рубу наших сећања.“

Ова књига је подсетник на оно што јесмо и што смо 
наследили, опомена да нам је рађањем дато да будемо 
карика између наших предака и потомака, додаје 
ауторка.

„На нама је да одлучимо колико ће она бити чврста. 
Ако пристанемо да будемо она најслабија карика, онда је 
на нама огромна одговорност коју треба да преузмемо 
тиме што прекидамо тај низ. Неко пре нас то није урадио, 
а они иза нас можда ће се питати у име чега смо одустали. 
Зато, будимо довољно чврста веза. Чувајмо традицију, 
тако што ћемо поштовати све оне другачије од нас, јер 
наш идентитет не треба да тражимо у ономе по чему се 

од других разликујемо, у препознавању свега онога што 
нисмо, већ у дефинисању онога што јесмо. Потврда наших 
вредности управо је у тражењу заједничког именитеља 
који нас збраја, са свих банда свих наших гора.“

Јасенка Лаловић је Паштровка, рођена у Бару 1965. 
Стасавала у Буљарици, поред мора и заувек остала 
заљубљеник његовог мириса и плавих ширина. Основну 
школу звршила је у Петровцу, похађала гимназију у Бару, 
потом је уписала студије социологије на Филозофском 
факултету у Београду. Одувек се бавила писањем, али 
се тек у педесетим годинама осмелила да објави свој 
први роман. Радила је на Радио-телевизији Србије. „С оне 
банде моје горе“ је њен први роман, којим је започела 
писање трилогије „Брда од пелина“.

Роман „С оне банде моје горе“ можете пронаћи у свим 
књижарама Делфи, Лагуниним клубовима читалаца, 
онлајн књижари delfi.rs и на сајту laguna.rs.

„ЛАГУНА“ И
 „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 
награђују читаоце и љубитеље књиге. Овог пута 
обезбедили смо два примерка књиге „С оне 
банде моје горе“, који ће припасти читаоцима који 
најбрже пошаљу имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com, са назнаком: За Лагунину књигу.

У прошлом броју поклањали смо два примерка 
књиге Момчила Петровића „Занимљива историја 
Срба у 147 прича“, освојиле су их Весна Бранковић 
и Марина Боговић. Честитамо.

Награде се могу преузети у редакцији „Вршачке 
куле“, Другог октобра 59, са собом је потребно 
понети последњи број „Куле“.

ОБИЧАЈНО ПРАВО ЈАЧЕ 
ОД СЛОВА ЗАКОНА
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ПОХОВАНИ КАРФИОЛ СА 
ЉУТОМ ПАПРИЧИЦОМ

НАМИРНИЦЕ:

- 1 мањи карфиол
- вода за кување
- 2 цела јајета
- презле
- брашно
- уље, со
- љута туцана паприка

ПРИПРЕМА: 
Карфиол очистити и разделити на 

цветове. Опрати га пажљиво и ставити у 
дубоки лонац. Прелити хладном водом, 
посолити и кувати све док не омекша, али не 
толико да се распадне.

Одлити воду и оставити га да се охлади. 
Сваки цвет карфиола уваљати у брашно, па 

у размућена јаја у која је додато мало љуте 
туцане паприцице и на крају у презле. Пржити 
у тигању са толико уља да до пола прекрије 
цветове. Испећи прву страну, а након тога, 
окренути. Пржити док се не добије златно 
жута боја. Након вађења, поставити их на 
папирне салвете како би се упила сувишна 
масноћа.

НАМИРНИЦЕ:

- 300 г пиринча
- 5 кашика маслиновог уља
- 1 чен белог лука
- 2 парадајза
- 1 жута паприка
- 1 патлиџан
- 1 шаргарепа
- пола корена целера
- пола главице црног лука
- 2 тиквице
- 30 г путера
- 1 дл белог вина
- 1 л бистре супе од поврћа
- пармезан
- со, бибер
- зачини по жељи
(босиљак, першун, влашац, 
рузмарин...)

ПРИПРЕМА: 
Парадајз, тиквице, патлиџан и паприку 

исећи на коцкице. Шаргарепу исећи на 
тракице, а целер нарендати. У тефлонском 
тигању загрејати уље с насецканим белим 
луком и продинстати парадајз, паприку, 
патлиџан и тиквицу. Поврће извадити из тигања 
и ставити на топло. У истом тигању загрејати 
путер, додати целер, шаргарепу и исецкан лук. 

Додати пиринач и динстати. Зачинити по укусу 
и додати вино. Кад вино испари,

наставити са кувањем уз поступно 
доливање супе (сипати једну кутлачу, сачекати 
да испари, па сипати другу и тако док има 
материјала). Тако ће се пиринач фино скувати. 
Кад је пиринач готов, помешати га с одложеним 
поврћем и, на крају, све посути пармезаном.

Т Р ОУ ГЛ И Ц И  С А 
Ј А Б У К А М А  И 

К А РД А М О Н О М

НАМИРНИЦЕ:
Тесто:
- 30 г свежег квасца
- 1 кашичица шећера
- 125 мл млаког млека
- ½ кг брашна
- 1 кашичица соли
- 1 кашичица млевеног 
кардамона
- 60 г шећера у праху
- 300 г путера
- 2 јаја
Премаз:
- 1 умућено јаје
- 4 кашике шећера у праху
- 2 кашике топле воде
Фил:
- 200 г јабука
- 1 кашика сока од лимуна
- 4 кашике мармеладе од кајсија

ПРИПРЕМА: 
Помешати квасац са 2-3 кашике млаког 

млека и мало шећера и оставити на топлом 
да надође. Помешати брашно, со, млевени 
кардамон, шећер у праху и 60 г путера, 
изрезаног на листиће. Измешати и додати 
квасац, преостало млеко и јаја. 

Месити док се не добије мека смеса (ако је 
потребно, додати још млека). Покрити посуду 
крпом и ставити у фрижидер на 10 минута, 
да се прохлади. Преостали путер оставити да 
мало омекша и обликовати у правоугаоник. 
Тесто премесити и савити у правоугаоник. 
Ставити путер у средину и пресавити преко 
њега крајеве, да се сасвим поклопи. Развити га 
у траку, пресавити доњу трећину према горе, 

а горњу трећину према доле. Покрити тесто и 
ставити у фрижидер на 10 минута. Процедуру 
поновити још 2 пута. 

Јабуке ољуштити и ситно исећи. Попрскати 
лимуновим соком и додати мармеладу од 
кајсија.

Тесто развити на ½ цм дебљине и исећи 
на квадрате (или облик по жељи). На сваки 
квадрат стављати 1 кашику фила, крајеве 
премазати умућеним јајетом. Пресавити тесто 
на пола или крајеве према средини. Рерну 
загрејати на 220°Ц. Тесто ставити у плех и 
ставити на топлом да одстоји још 20-30 минута. 
Поново их премазати умућеним јајетом и 
ставити да се пеку, отприлике 15 минута. Кад 
су готови, сачекати да се охладе и премазати 
мешавином шећера и воде. 

Р И Ж О ТО  С А 
Ш А Ф РА Н О М

САВИЈАЧЕ СА 
СУВИМ 

ГРОЖЂЕМ

НАМИРНИЦЕ:

- 1 кг оштрог брашна
- 20 г квасца
- 1 кашика шећера у праху
- 2 жуманца
- со
- 4 дл млека
- 100 г ораха
- 100 г сувог грожђа
- 100 г путера
- 150 г шећера
- цимет
- 1 чаша свежег млека
- 1 кашичица ванилин шећера

ПРИПРЕМА: 
Замесити тесто од брашна, квасца, 

жуманаца, млека, 1 кашике шећера у праху и 
мало соли. Оставити да одстоји. Потом, танко 
га развити, намазати смесом од 100 г путера 
умућеног са 120 г шећера у праху, па посути 

крупно исецканим орасима и сувим грожђем. 
Тесто уролати, исећи на колутове и послагати 
на плех. Оставити их да расту. Затим их 
ставити у загрејану рерну и напола испеци 
на јакој ватри. Прелити млеком помешаним 
са преосталим шећером у праху, циметом и 
ванилин шећером, па испећи до краја.

НАМИРНИЦЕ:

Тесто:
- 500 г брашна
- 300 г сала
- 1/2 кашике свињске масти
- 1 жуманце
- 1 јаје
- 100 мл белог вина
- 100 мл воде
- џем по жељи
- шећер у праху

ПРИПРЕМА: 
У брашно ставити маст и пола кашике сала 

и измешати. Додати вино, воду, жуманце и 
цело јаје. Умесити глатко тесто, па га развити и 
премазати трећином сала. Преклопити леву па 
десну страну, горњу и доњу и оставити да стоји 

пола сата. Поновити поступак још 2 пута.
Растањити тесто на дебљину око пола 

центиметра и сећи троуглиће. Мазати их џемом 
и правити кифлице. Поређати у подмазан 
плех и пећи у загрејаној рерни на 180°Ц док 
порумене. Охлађене посути прах шећером.

Л Е Ш Н И К 
ТО Р ТА

НАМИРНИЦЕ:

Коре:
- 70 г масти
- 70 г путера
- 140 г шећера
- 140 г брашна
- 1 40 г пржених млевених 
лешника
- 50 г беле чоколаде
- 1 кашика киселе павлаке
Фил:
- 3 јаја
- 150 г шећера у праху
- 50 г црне чоколаде
- 100 г пржених млевених 
лешника
- 200 г путера
Остало:
- око 3 дл слатке павлаке
- шака целих лешника
- нарендана чоколада

ПРИПРЕМА: 
Од састојка за кору (чоколаду претходно 

отопити) умесити тесто. Ако је превише 
мекано, умотати га у провидну фолију и 
оставити у фрижидеру пола сата. Тесто 
поделити на 4 дела и сваки посебно ручно 
разваљати (помоћу чаше) на папиру за 
печење, пречника 20 цм. Кору пећи у 
претходно загрејаној рерни на 175°Ц, од 7 до 
10 минута (никако дуже јер ће у противном 
бити превише тврда). Чим се ивице зарумене, 
кора је печена, па је оставити да се охлади 

на папиру. На исти начин испећи преостале 
три коре. Фил: Пенасто умутити јаја и шећер 
и кувати на пари док се смеса довољно не 
згусне. Додати исецкану чоколаду, мешати, 
па додати млевене лешнике. У охлађен фил 
додати пенасто умућен путер и све добро 
сјединити. Нафиловати коре (са којих је 
претходно пажљиво уклоњен папир) и торту 
ставити у фрижидер на пар сати да се охлади 
и стегне. Торту премазати умућеном слатком 
павлаком и украсити целим лешницима и 
ренданом чоколадом.

С А Л Ч И Ћ И
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LITERA ROMÂNĂ
FESTIVALUL DE FOLCLOR ROMÂNESC AL COPIILOR DIN VOIVODINA – R. SERBIA, PE 5-6 NOIEMBRIE LA ZRENIANIN

Consiliul Executiv al Marelui 
festival s-a întrunit la Zrenianin
Consiliului Executiv al Ma-

relui Festival de Folclor al 
Românilor din Voivodina 

s-a întrunit pe 21 septembrie la 
Zrenianin, în sala mică a Cen-
trului Cultural. La şedinţa con-
dusă de preşedintele Roman 
Bugar, au participat 9 membri 
ai Consiliului Executiv. În ca-
drul şedinţei au fost aborda-
te subiecte ce ţin de probleme, 
buna funcţionare, acţiunile în-
treprinse, organizarea Marelui 
Festival şi a Festivalului de Fol-
clor Românesc al Copiilor din 
Voivodina – R. Serbia.

Pe agendă au fost incluse 4 
puncte ale ordinii de zi: rapor-
tul preşedintelui privind desfă-
şurarea ediției a 62-a a Marelui 
Festival – Torac 2022; raportul 
preşedintelui Comisiei Artis-
tice privind aspectul artistic al 
aceluiaşi eveniment; dezbatere 
privind organizarea ediției din 
acest an a Festivalului de Fol-
clor Românesc al Copiilor din 
Voivodina – R. Serbia şi punc-
tul patru – dezbaterea privind 
elaborarea, depunerea dosaru-
lui şi includerea Marelui Folclor 
al Românilor din Voivodina – R. 
Serbia în patrimoniul imaterial 
al UNESCO şi diverse.

      Roman Bugar a prezentat 
succint raportul privind acţiu-
nile întreprinse şi organizarea 
reuşită a ediției a 62-a a Mare-
lui Festival – Torac 2022. Dân-
sul a subliniat că toate planu-
rile au fost îndeplinite, pe sce-
nă s-au desfăşurat trei specta-
cole de câte trei ore, programul 
a fost calitativ, nu au fost scă-

zute criteriile privind partici-
parea la eveniment, au parti-
cipat mulți solişti vocali şi in-
strumentişti, dar un număr mai 
mic de formații folclorice şi co-
rale. El a mai adăugat că au fost 
transferate fondurile în valoare 
de 10.000 de euro de la Depar-
tamentul pentru Românii de 
Pretutindeni, destinate Mare-
lui Festival, dar şi organizării 
Festivalului de Folclor Româ-
nesc al Copiilor din Voivodina 
– R. Serbia. 

La punctul doi s-a constatat 
că preşedintele Comisiei Artis-
tice v-a trimite ulterior un ra-
port în scris privind desfăşura-
rea Marelui Festival, nu prin in-
termediul aplicației Viber, cum 
a fost planificat. 

       Printre temele princi-
pale discutate a fost şi organi-
zarea precum şi propunerea ca 
ediția din acest an a Festivalu-
lui de Folclor Românesc al Co-

piilor din Voivodina – R. Ser-
bia, manifestări de primă mă-
rime pentru etnia noastră, să 
se desfăşoare în perioada 5-6 
noiembrie la Zrenianin. Școala 
,,Dr. Aleksandar Sabovljev” din 
Ecica a preluat inițiativa de a 
se organiza Festivalul Copiilor, 
această manifestare fiind spri-
jinită de către primarul muni-
cipiului Zrenianin, Ministerul 
Culturii al Republicii Serbia şi 
Departamentul pentru Româ-
nii de Pretutindeni. În zilele 

ce urmează, vor fi trimise invi-
tații şcolilor, societăților şi că-
minelor culturale privind par-
ticiparea copiilor din localită-
ților noastre la această emula-
ție folclorică. Roman Bugar a 
propus ca într-unul dintre ce-
le două spectacole participanții 
să fie acompaniați de Orches-
tra de Muzică Populară a Româ-
nilor din Voivodina, iar pentru 
participarea în cel de-al doilea 

concert să fie transmisă invi-
tație oficială Orchestrei Con-
siliului Național al Minorității 
Române din Serbia, acest gest 
fiind o mână întinsă Orches-
trei C.N.M.N.R.S. prin care do-
vedeşte că se poate colabora.  

     În continuare, la punctul 
4 - dezbaterea privind întocmi-
rea dosarului, depunerea cererii 
şi includerea Marelui Folclor al 
Românilor din Voivodina – R. 
Serbia în patrimoniul imaterial 
al UNESCO, a fost propusă an-

gajarea unui expert în domeniu, 
din cadrul Institutului de Cul-
tură al Românilor din Voivo-
dina, care va înainta toate de-
mersurile, întocmi dosarul, va 
consulta arhivele şi colabora cu 
Ministerul Culturii Republicii 
Serbia şi cu sprijinul Ambasa-
dei României la Belgrad în ve-
derea includerii manifestării în 
patrimoniul cultural imaterial 
al UNESCO. DAN MATA

LA CENTRUL CULTURAL DIN ZRENIANIN A FOST DESCHISĂ EXPOZIȚIA

„Viorel Flora - 50 de ani de activitate profesională”
Expoziția renumitului pictor 

academic, Viorel Flora nu-
mită „Viorel Flora - 50 de ani de 
activitate profesională” a fost 
prezentată în luna septembrie, 
în Sala de expoziții a Centrului 
Cultural Zrenianin. 

Expoziția cuprinde lucrări 
create de-a lungul carierei lui 
Viorel Flora, fiind întregită de 
lansarea albumului retrospec-
tiv, ce cuprinde 174 de lucrări, 
picturi, peisaje, reproducții, 
portrete şi ilustrații.

Pe lângă autor, celor pre-
zenți s-au adresat publicului 
şi Goran Marinković, directo-
rul Centrului Cultural, Todor 
Ursu,  director al Institutului 
pentru Cultură a Românilor 
Voivodinei, Snežana Vučure-
vić, adjunctul  primarului ora-
şului Zrenianin,  în fața oraşu-
lui Zrenjanin precum şi Ade-

la Flora, fiica pictorului Vio-
rel Flora. 

Everimentul a fost organizat 
de Institutul de Cultură al Ro-
mânilor din Voivodina dedicat 
renumitului pictor, cu prilejul 
împlinirii a 70 de ani de viață 
şi a 50 de ani de operă artistică, 
dedicată memoriei şi omagie-
rii creației artistului de-a lungul 
carierei sale. Expozția face par-
te din seria de patru evenimen-

te artistice aniversare dedicate 
renumitului pictor. Expozițiile  
anterioare, ca şi cea de desene, 
care a fost organizată la Centrul 
Cultural, a doua – expoziția de 
picturi, la Muzeul Național Zre-
nianin, urmând ca în decursul 
lunii octombrie să fie vernisată 
o altă expoziție retrospectivă din 
anul jubiliar dedicată renumitu-
lui artist, la Academia Româ-
nă de Științe, Filiala Timişoara.

Expoziția, a reunit peste 200 
de lucrări, o retrospectivă a cre-
ațiilor autorului – desene, pas-
tele, ulei pe pânză, dar şi alte 
tehnici, precum şi lucrări ale 
artistului care au fost realizate 
în colaborare cu Institutul de 
Cultură al Românilor din Voi-
vodina şi asociațiile şi institu-
țiile româneşti din Serbia. La 
expoziție au fost prezentate şi 
numeroase ilustrații artistice, 
afişe, portrete şi creații plastice 
ce au decorat copertele nume-
roaselor reviste, publicații, cărți 
şi manuale în limba română. 

Despre expoziție autorul a 
spus:- Pozele acoperă perioada 
din copilăria mea, când aveam 
vreo 6 ani, iar restul au fost cre-
ate între anii 60-70. Este foar-
te important de menționat că 
această expoziție va merge la 
Academia Română de Științe, 
probabil într-o formă schimba-
tă, şi aceasta este o mare recu-
noaştere. Cât despre tehnicile 
cu care am lucrat, întrucât sunt 
ilustrații de carte, au fost în ma-
re parte desene şi pasteluri, dar 
aici sunt şi uleiuri.

Expoziția include şi lucrările 
artistului realizate în colabora-
re cu comunitatea națională ro-
mână şi Institutul pentru Cul-
tura Românilor Voivodinei sub 
formă de ilustrații de artă a nu-
meroase publicații care, printre 
altele, au împodobit copertele 
primelor pagini. M. V.

FESTIVALUL „COOPERARE EUROPEANĂ: 
O POVESTE DE FILM” DESFĂȘURAT LA ZRENIANIN

Cooperării teritoriale, 
conectări a oamenilor din 
toate segmentele vieții
Festivalul de film docu-

mentar „Cooperarea eu-
ropeană: o poveste de film” a 
avut loc la sfârşitul luni sep-
tembrie, în Centrul Cultural 
Zrenjanin, organizat de Mi-
nisterul Integrării Europene 
în cooperare cu programul 
de cooperare transfrontali-
eră INTERREG IPA Româ-
nia – Serbia. 

Scopul principal al festi-
valului „Cooperare europea-
nă: o poveste de film” este 
acela de a arăta importan-
ța cooperării teritoriale şi 
a conectării oamenilor din 
toate segmentele vieții, de 
la economie la creativitate, 
prin proiectarea a trei do-
cumentare din diferite țări 
europene. 

În mod tradițional, fes-
tivalul a fost dedicat „Co-
operarea europeană: o po-
veste de film” sărbătoririi şi 
promovării Zilei Cooperă-
rii Teritoriale Europene, ca-
re a fost instituită de UE în 
2013. Prin marcarea acestei 
zile, Serbia se alătură eve-
nimentelor care sunt orga-
nizate cu această ocazie, în 
lunile septembrie şi octom-
brie, în peste 40 de țări din 
Europa”. Prima a fost pro-
gramată proiecția filmului 
„Telenovela de culoare gri”, 
a autorului Filip Martinović 
din Serbia, iar apoi a fost di-
fuzat documetarul „Casa cu 

păpuşi”, în regia autorului 
român Tudor Platon. 

Regizorul de origine 
din Ploieşti s-a adresat ce-
lor prezenți prin mediul on-
line, a dialogat  cu publicul 
prezent în sala de spectaco-
le a Centrului Cultural Zre-
nianin. În cadrul festivalu-
lui au fost prezentate două 
filme din ambele țări par-
tenere – Serbia şi România.  

În luna septembrie, în 
diferite regiuni ale Europei 
sunt organizate numeroa-
se evenimente cu scopul de 
a reaminti beneficiile coo-
perării. Între aceste eveni-
mente se numără festivaluri 
de film, concerte, maratoa-
ne, târguri gastronomice. La 
21 septembrie 2012, în toa-
tă Uniunea Europeană şi în 
ţările vecine, s-a organizat 
pentru prima dată Ziua Co-
operării Europene.        M. V.

LA ZRENIANIN, CU OCAZIA ZILEI EUROPEI A FOST ORGANIZATĂ 

Manifestarea tradițională 
ajunsă la ediția a IX- a
Evenimentul „Satul Eu-

ropean” a avut loc pen-
tru a 9-a oară la Zrenianin. 
Piața Libertății s-a umplut 
de copii, elevi ai şcolilor par-
ticipante dar şi cu oaspeți 
din mai multe țări membre 
ale Uniunii Europene. „Sa-
tul european”, o manifesta-
re unică în Serbia, începută 
în anul 2012. de Școala Ele-

mentară „Mladost” din To-
maševac, după o pauză de 
doi ani, a avut loc la Zren-
janin.

În perioada de inaintea 
pandemiei, „Satul Euro-
pean” a fost organizat în ca-
drul sărbătorilor Zilei Victo-
riei şi Zilei Europei, iar anul 
acesta, ediția a noua a eveni-
mentului se înscrie în pro-
gram şi numeroasele acti-
vități cu care cei mai tineri 
cetățeni din Zrenianin mar-

chează „Săptămâna Copilu-
lui”. Între timp, „Satul Euro-
pean” a fost inclus în calen-
darul evenimentelor oficiale 
ale oraşului.

Cu prezența unui număr 
mare de participanți, vizita-
tori şi invitați, douăzeci şi 
opt de şcoli generale de pe 
teritoriul comunei Zrenja-
nin au prezentat tot atâtea 
țări, membre ale Uniunii Eu-
ropene, promovând diversi-
tatea popoarelor şi culturilor 
lor, cu o mai bună înțelege-
re a acestor țări şi a specifi-
cului lor. Evenimentul a fost 
deschis de Patrik Schmelzer, 
consilier pentru mass-media 
şi relații publice la Delegația 
UE în Serbia, exprimându-şi 
satisfacția că se află astăzi 
la Zrenjanin şi că vede atât 
de multe fețe de copii zâm-
bitoare la acest everiment.

Ministerul Integrării Eu-
ropene al Republicii Serbia a 
oferit şi cadouri pentru toate 
cele 28 de şcoli participante 
la manifestarea „Satul Euro-
pean” - câte patru mingi de 
fotbal, aceleaşi cu cele care 
vor fi jucate la viitorul cam-
pionat mondial din Qatar. 
După deschiderea primarul 
oraşului Simo Salapura, îm-
preună cu invitații şi colegii 
săi, au vizitat toate standuri-
le de pe Piața Libertății.  M. V.

 »Ședința Consilului Executiv al Marelui festival

 »Progamul IPA

 »Ș.G. ”2 octombrie”

 »Inaugurarea expoziției

 »O parte din expoziție - Portrete
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Купујем 2-3 хектара обрадиве 
земље. Тел. 062/8126-013

Продајем стару кућу на плацу од 
1580 м², близу центра, широка улица. 
Тел. 064/1979-069.

Продајем плац у Малом Жаму30 
ари, 3 спојена, асфалт до плаца, 
повољно. Хитно. Тел. 061/1761-808

Плац за продају на отвореном 
од 1.200 м² преко Хелвеције. Тел 
064/1979-069.

Продајем или мењам за кућу 
двособан комфоран стан у центру 
града, има централно грејање, лифт, 
2 терасе једна ограђена, подрум 
(бокс), кабловска, видео надзор. Тел. 
064/1830-312

Продајем плац ширине 20м дужине 
80 м, сва инфраструктура на плацу. 
Тел. 064/1979-069

Хитно на продају викендица на 
Гудуричком путу са малим воћњаком. 
Звати после 15 часова. Тел. 060/7342-
609.

Викендица (спратна) код Козлука, 
са (помоћним) базеном, реновирана и 
укњижена, струја, вода, канализација, 
56.000 €. Тел. 831-134.

Продајем на Брегу 60 ари, потез 
„Павлишко брдо“ погодно за 
виноград, воћњак и пчеларе. Тел. 
060/3603-311 и 013/401-210.

Продајем кућу у Јабланци, 9 км од 
Вршца, у центру села. Повољно. Тел. 
013/830-753

Продајем стан 70 м2 са двориштем 
15х15 м, у лепом делу града (паркет, 
цг, аларм) није дворишни стан! Тел. 
061/6509-999.

Продајем кућу 140 м у Пећкој 15, 
плац површине 720 м. у склопу се 
налази гаража. Може и замена за стан. 
Тел 013/ 837-631 и 064/2805-862.

На продају дворишни стан у Белој 
Цркви, улаз до улице, у центру, 
Партизанска улица. 85 квадратних 
метара. Тел: 061/2583-124.

На продају спратна кућа на плацу 
730м2, посебно гаража. Тел. 061/3004-
439, 013/837-631 и 064/2805-862.

Мењам новију кућу са нус 
просторијама за мањи стан. Тел. 
063/8829-782.

Мењам кућу са две стамбене 
целине за двособан стан уз вашу 
доплату. Тел. 060/0834-926

Продајем кућу Х. Пинкија код парка 

120м2 плус помоћне просторије на 
плацу од 5,3 ари. Тел.064/1286-044 и 
064/1541-644.

Стара кућа са свом 
инфраструктуром плац 1600м2 близу 
центра широка улица. Тел.064/1979-
069.

У Малом Средишту продајем мању 
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел. 
069/721-949

Продајем 20 ари и 69 м2, земље у 
викенд зони Думбрава, на плацу је 
доведена вода а у близини има струја. 
Тел. 013/2105-496 и 064/4406-530.

Продајем стан 70 м2 са двориштем 
15х15 у Вршцу, није дворишни стан!. 
Тел. 061/6509-999.

На продају плац у Јабланци на 
улазу у село, има 1350м2, струја , вода 
на десет метара. Тел. 064/4256-130.

Један ланац земље на потезу 
Думбрава, преко пута фабрике “Моја 
вода”, близу главног пута, вода и 
струја јако близу. Тел.013/885-019.

Продајем кућу у Боки са окућницом 
од 4 ари и њивом 1. класе од 5 а. Тел. 
831-117 и 061/2941-161.

Продајем плац на Гудуричком 
путу код улаза у Јат, уз сам асфалт, 
површине 850 м2. Тел. 064/8582-495.

Продајем плац на брегу Козлук, 
површине 650 м 2.Тел. 065/8322-120.

Продајем спратну кућу на 
Тргу Андрије Лукића са свом 
инфраструктуром и 2 централна 
грејања. Тел. 064/6859-415 или 
064/2805-881.

Продајем плац (грађевинска зона) 
13,43 а, улаз у Павлиш. Тел. 062/329-
812.

Продајем два плаца, у Малом Жаму, 
у центру села. Повољно. Хитно.Тел. 
069/843-587

Продајем на вечито  две парцеле 
(катастарски бр. 20213 и 20214)  на 
потезу Црвенка-Брег 17,62 мк3 класе 
и 25,23 мк 4 класе. Тел. 064/1830018.

Продајем кућу, Хероје Пинкија 
код парка 120 м², плац 5,3 ара, са 
помоћним објектима. Тел. 064/1286-
044.

 Продајем повољно плац у Козлуку 
на кат.пар. 21930/1 површине 660м². 
Тел. 060/8435-097.

На продају два недовршена стана, 
2 х 70 квадрата, постављен нов кров, 
алу браварија, споља омалтерисано, 
унутра, извучена вода, плин, струја. 
Тел: 063/844-7930.

На продају локал 140 квадрата, 

подно грејање, вишеструка расвета, 
гранитне плочице, три тоалета. Улица 
Иве Милутиновића 27а. Тел: 063/844-
7930.

На продају кућа у Павлишу. Хитно. 
Тел.064/2355-436.

Продајем спратну кућу у Вршцу на 
плацу од 400 м² са нус просторијама 
у улици Озренска десно 5. Тел. 
064/6658-800.

Продајем кућу у Пландишту 153 м², 
две етаже, на плацу 9,41 аа. Уређено 
двориште, виноград и башта, помоћне 
просторије, летња кухиња, гаража. 
Тел. 064/3691-597.

Продајем плац површине 5 ари 
изнад психијатрије, плац је раван. Тел. 
013/830-380 и 065/8834-900.

На продају кућа у Пландишту. Тел. 
064/2355436

Хитно на продајем гарсоњеру на 
Војничком тргу од 26 м², 1. спрат. Тел. 
061/2941-161 или 831-117

Продајем ланац земље код 
обилазнице за Београд, поред 

асфалтног поута, потез Јарак. Тел 
061/2941-161

Продајем на вечито две парцеле 
на потезу  Црвенка- Брег 17,62мк, 3 
класе и 25,23 мк, 4 класе, катастарски 
бројеви парцела.20213 и 20214. Тел 
064/1830-018. 

Продајем или мењам кућу у 
Пландишту за мањи стан у Вршцу или 
Пландишту, на плацу од 16 ари кућа 
80м². Тел. 063/1789-864

Продајем трособан стан 60м² ул. Д. 
Туцовића. Тел. 065/3131-000

Продајем стан двособан у центру 
града. Тел. 062/8851-264

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем трособан намештен стан 
са пллинским грејањем. Тел. 064/2355-
436.

Издајем намештен двособан 
дворишни стан у улици Хероја 
Пинкија за  две самице, студенте, 
бчни пар без деце. Тел. 066/8017-106

Купујем стан или кућу у Вршцу.Тел. 

064/2355-436
Издајем гарсоњеру , Војнички трг, 

намештенa, 35м2, грејање топлана. 
Тел.063/7788-483.

Издајем намештену кућу у Вршцу, 
три собе, два купатила и кухиња цена 
(месечни закуп)100 еура плус депозит. 
Тел. 061/6093-880.

Издајем гаражу у центру града, 
може и као магацински простор до 
50м². Тел 064/8372-635.,

Издајем  локал или канцеларије, 
центар, приземље, паркинг. 
Тел.064/1979-069.

Тражим 2,5 или трособан стан 
у центру у згради са лифтом или у 
приземљу са намештеном кухињом. 
Тел. 061/2007-908

Изнајмљујем кућу око 650 
м² за привредну активност. Тел. 
064/2355436

Издајем (продајем) дворишни стан 
Пашићев трг бр 5/6. Тел. 064/2677-376.

Издајем гарсоњеру на Војничком 
тргу, површине 36м². Тел. 064/1363-
596

Апартмани за издавање у Вршцу 
и Панчеву за домаће и стране фирме 
плаћање преко

рачуна, апартмани се налазе у 
центру града, паркинг и Wifi гратис.
Тел. 063/8406-977.

Мањи локал за издавање у Вршцу 
погодан за девојке које шминкају, 
раде нокте...

Повољно. Може и за одлагање 
некварљиве робе. Тел 069/2119-565.

Издавање локала (канцеларија), 
42 м2, на Светосавском тргу. Тел. 
064/1979-069.

Запосленој девојци издајем стан 
у центру града. Тел 060/3603-311 и 
013/401-210.

Издајем пословни простор 
магацински, производни укупне 
површине  400 м2, могућност закупа 
и мање површине. Објекат у Вршцу, 
улица Дејана Бранкова. Тел. 065/8302-
090.

РАЗНО

Продајем плинску пећ Маја -8, 
исправна, повољно. Тел. 064/3892-738 
и 063/482-418.

Жена средњих година тражи стару 
особу на доживотно старатељство за 
кућу или стан. Тел. 061/8139-998.

Уступам уз надокнаду празну 
гробницу на  Православном гробљу уз 
Павлишки пут. Тел. 063/7375-149

На продају очишћен леп орах 10 кг. 
Тел. 065/2579-100

На продају полован цреп, метални 
орман за пушке, инвалидска колица и 
декубитални душек, шиваћа машина 
Багат. Тел. 063/8310-629.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Продајем Мерцедес  123 200Д, 
1981. годиште, регистрован, апарат за 
заваривање 250 ампера. Тел. 060/0839-
680

Продајем две веш машине“Горење“ 
новије генерације, потпуно исправне 
у екстра стању. Цена повољна. Тел. 
061/3071-085.

Продајем фрижидер класичан 
Обод Цетиње (у висини радних делова) 
старији, исправан, веома повољно.Тел. 
061/3071-085

На продају круњач-прекрупач, два 
кауча, три фотеље, две  плинске пећи. 
Тел. 064/1271-375.

На продају  телевизор лед „Vox“ 
32 инча(82 цм) мало коришћен, и 
разне кућне апарате све је ново 

некоришћено. Тел. 064/3906-276.
Продајем мини линију“Панасоник“ 

нова, ЦД радио касетофон „Vox“ нов, 
маскирни комбинезон бр 58 за ловце и 
риболовце. Тел. 064/3906-276.

Продајем расипач ђубрива 400 кг 
и плаву пластичну бурад 200 л (мали 
отвор) 7 ком. Тeл. 065/2579-100.

На продају чиста  лозова ракија на 
литру и на више, баштенска гарнитура 
4 столице и сто метална, пуна врата 60 
цм са ракастолом и муски бицикл. Тeл. 
013/836-740.

Женски бицикл швајцарске 
производње КАЦ нов, повољно. Тепих 
3х2 м. Тел.064/4256130

Продајем Wufer звучник за ауто, 
кацига, мали  стари ТВ пријемник, сет 
столива,  три кухињска дела очувана. (за 
фрижидер 1,90 х 60, један са фиокама, 
40х 60х 85, 5 комада канистера од 25 
литара а 4 комада од 10 литара, три 
лустера. Тел.064/1830-018.

Продајем комплет зимских гума 
нове „Клебер“ 185/65Р15, на челичним 
фелнама са 4 рупе(4х100мм). Тел. 
065/3184-084

Ауто гуме са челичним 
фелнама,Сава ескимо 195/65 Р15, са 5 
рупа. Тел 060/8070-109.

На продају плинска пећ Алфа. Тел. 
063/482-418 и 013/ 861-419.

Плиносервис врши квалитетно 
поправку свих врста плинских пећи и 
шпорета. Тел. 064/389-2738 и 013/861-
419.

На продају ракија од дуње и кајсије 
4 године стара, награђена сребрном 
медаљом на сајму. Тел 064/1979-069

Продајем цептер посуђе ул. Војводе 
Книћанина 70 Вршац . Тел. 064/2582696

Продајем пекарску пећ висина 170 
цм, ширина 95цм, дубина 160 цм, свва 

од росфраја, за  пециво, бурек, хлеб. 
Тел. 064/1979-069.

Купујем флаше са навојем, чисте. 
Тел. 064/1979-069.

Продајем – мењам голубове 
лепезане за кукуруз. Тел. 064/4902-239

Продајем мотор Сузуки-интрудер 
(чопер) прешао 15.000км, као нов. Тел 
064/1979-069

Продајем очувану кожну гарнитуру 
црне боје (тросед и две фотеље). Тел. 
065/3184-084.

Продајем две зимске гуме  на 
фелнама за З-101 као нове и једну нову 
летњу на фелни за З-101 звати између 
10-14 часова тел. 064/2439-202

Продајем пећ на  чврста горива, 
ливена, шамотна, Φ26х95 цм, тешка 56 

кг, некоришћена. Тел. 064/1704-999
Продајем два бурета за мед од 

300кг. Бурад одговарај стандарду и 
прописима чувања меда. Звати из,међу 
10 и 14 часова. Тел. 064/8439-202.

Дајем часове енглеског основцима, 
вршим услугу уноса текста, коректуре, 
лектуре, прелома, дизајна, штампа 
свих врста, професионално. Повољно. 
Тел. 069/626-699 и 013/835-129. 

Два кауча, тросед, витрина, 
судопера и горњи део, тв, грејалице на 
струју, тепихе

различитих величина, машине Багат 
и Сингер, бојлер плински. Тел. 830-753.

Продајем на велико 5 литара и више 
одличну ракију од шљиве, кајсије, 
крушку и грожђа. Тел. 065/2579-100.

На продају термоакомулациона 
пећ 6кw са оргиналним колицима и 
тајмером у комплету. Тел. 064/6620-457.

Продајем нов некоришћен 
револвер Магнум 357 ЦЗ 9мм лугер 
искључиво лицима са дозволом, врло 
повољно. Тел. 064/4222-700.

Продајем шиваћу машину PFAFF 
230 ендларица, исправна, кабинет 
(8000дин) електромотор за круњач 
исправан (6000 дин). Тел. 062/310-915.

Продајем бунду неношену женску. 
Тел. 061/3004-439. 

Продајем собна врата. Тел. 
064/2906-253.

Продајем пекарску пећ са 
ферментационом комором, пећ је 
очувана од прохрома. Тел. 064/1979-
069.

Вибро плоча за продају, три комада 
од 120 кг, 220 кг и 1750 кг. у одличном 
стању.Тел. 064/1979-069.

Комплет трпезарија, 2 плинске 
пећи (исправне), тепих 3х2м, ормар 
двокрилни, угаона гарнитура за 

спавање, тросед за спавање. Тел 
064/4256-130.

Продајем трпезартијски 
сто(интарзија), шест столица (ново), 
стилске фотеље нове, сет за ручавање 
за дванаест особа. Цена по договору.
Тел. 064/1335-373.

Веш машина, фрижидер, 
електрични шпорет, трпезаријски сто, 
6 столица, пећ на дрва велика, мала 
пећ на дрва, плинске пећи нове и разни 
кућни апарати. Тел. 061/2406-295.

Продајем комбиновани креденац, 
тепих 3х2 м, лустер са пет кугли и три 
тв сточића. Тел 061/1844-316.

За продају старински отоман 
са наслоном, стринска машина за 
предење, шиваћа машина, половни 
теписи разних димензија, дечија 
дубвока колица. Тел. 013/830-753.

Продајем три застакљена прозора 
са шалонима, балконска врата, два 
дрвена шифоњера и креветац. Тел. 
013/830-753.

Продајем молерски шприц за 
фасаде, видија плочице, стругарске 
ножеве, бургије. Тел 064/4902-239.

Продајем две старе пегле на жар, 
стари Векер сат, стару камеру и још 
доста старих ствари. Вреди видети Тел 
064/4902-239.

Продајем конце за хеклање драп 
боје, конац за гоблеме, платно и сталак. 
Тел.064/2522-855.

Продајем Горење кухињски 
проточни бојлер од 6 литара, лавабо и 
вц шољу. Тел. 063/7166-960.

Продајем комплет од две фотеље, 
табуре, сточић и два кауча на 
развлачење. Тел. 064/8582-495.

Продајем круњач прекрупар са 
тестером и абриктером, кошнице за 
пчеле 32 комада, дрвену бурад за 
ракију 50л, 20л 10 л. Тел. 064/2522-855.

Продајем два дечија бицикла,  један 
скоро нов. Тел. 812-581

Продаје се електрични бојлер 80 
л Горење, мало радио, као нов. Тел 
064/0459-560.

Продајем орман-креденац 
произведен пре другог светског рата у 
одличном стању, висок сјај, са оргинал 
кључевима. Тел. 064/8582-495.

На продају две плинске пећи Алфа 
плам, једдна нова друга половна. Тел. 
013/2882-051.

Продајем електрични шпорет 
„Слобода“ у одличном стању. Тел. 
061/2660-848.

Осб плоче за подашчавање 
кровова, цена од 580 дин м2, превоз на 
адресу купца. Тел. 062/437-236. 

Пнеуматска сејалица са 4 реда за 
кукуруз и сунцокрет. Сејалица за жито 
са 18 реда, шпедитер- Думбрава од 2,5 
тоне све повољно. Тел. 013/885-019.

Продајем дечији бицикл, 18 брзина, 
металик зелен, исправан. Тел. 064/8372-
635.

Продајем  џак за бокс црвени 
130х35, пун. Цена 2.500 дин.Тел. 
063/737-5149.

Продајем аутоприколицу, носиљку 
за бебе, тапете (зидне) 5м², седиште 
помоћно за дете за  бицикл. Тел. 
061/1530-800.

Продајем трактор 83 Белорус и 
сетвоспремаћ у одличном стању.Тел. 
069/8435-287.

На продају два пони бицикл, већи 
дечији и женски са корпом, мало 
вожен.Тел. 063/1864-344 или 013/ 806-
527.

На продају бицикл мушки на 
брзине. Повољно. Тел. 064/2805-881

Продајем мотокултиватор ИМТ 
506 са приколицом и фрезом. Тел. 
060/5886-887.

Продајем велику пресу за  вино из 
1860 године у Гудурици, погодна и као 
изложбени експонат. Тел. 063/7860-
575

Продајем сто и шест столица и два 
тепиха (2х3м). Повољно. Тел. 063/7166-
960.

Продајем комплет од два кауча 
на развлачење, сточић, табуре, две 
фотеље и мадрац. Повољно. Тел. 
063/7166-960

Продајем орман –креденац, 
произведен пре другог светског рата, 
у одличном стању, висок сјај са  са 
оргинал кључевима. Тел. 063/7166-
960.

Продајем машину за прање веша, 
исправну у екстра стању,веома 
повољно. Тел. 061/3071-085.

Продајем  бицикл женски са 
више брзина „Каприоло“ цена 10.000, 
електрични бојлер проточни 5л и 8л, 
„Тики“ цена по комаду 20 €, два вунена 
покривача „Bavaria wolltex“  нова. Тел. 
063/1077-271.

Продајем два исечена стабла 
ораха, погодно за столаре и уметничко 
резбарење. Тел. 060/3603-311 и 
013/601-210.

Уступам уз догвор два гробна 
места на Православном гробљу, близу 
цркве. Тел 060/3603311 и 013/401-210.

Поклањам у Вршцу младе голубове 
превртаче. Тел. 013/837-701.

На продају шпорет, фрижидер, 
кацига за мотор, ловачки 
карабинРемингтон магнум 7мм. Тел. 
063/8310-629.

Продајемо половне 
термоакомулационе пећи шест 
комада, јачине од 2,4 и 6 kw. Цена по 
договору. Радно време понедељак, 
среда, петак од 8 до 11 часова. Тел. 
013/839-569 и 066/8013-286.

Бицикл средње величине (женски) 
Немачке производње врло повољно 
(у одличном стању). Тел. 064/4256130

Травокосачица на бензин, машина 
за прање веша“Раде Кончар“, убодна 
тестера. Тел. 013/885-019.

На продају када „Колпа-сан“ бела 
140х70 комплет, још под гаранциојм. 
Комода од пуног чамовог дрвета са  
пет фиока 70х105х54 цм(ш.в.д) Нова. 
Тел 063/1077-271

За колекционаре,  продајем  свеске 
научне фантастике „Сиријус“ од броја 
1 до броја 160. укоричене Рото романе 
од бр. 1 до бр 20 и од бр. 31 до бр 79., 
укоричене свеске „Весели свет“ из 
1963,1964 и 1970 године Тел 063/1864-
344

Хитно продајем бицикл на  струју 
ЦСМ 2017 купљен маја ове године, 
поседује сервисну књижицу, рачун и 
гарантни лист, две године гаранција. 
Цена  договор. Тел. 063/292-177

Overlok са 3 игле Privileg 3000, 
штампач ласерски Heroku Phaser 
3020 очуван. Цена по договору. Тел. 
013/806-926 и 063/7731-566

На продају храстова витрина, сто и 
столице, скоро нова кухиња од 2м 70 
цм. 060/0114-958

Продајем шест кухињских столица 
и полевне бицикле. Тел. 064/4954-112.

Продајем очувану кожну гарнитуру 
црне боје (тросед и две фотеље). Тел. 
065/3184-084.

На продају лежећи масажер за 
врат-каротиде. Тел. 061/6806-244.

ОГЛАС ЗА ПОСАО

Хелвеција 1880 из Вршца, део пословног система 
Swisslion-Takovo, проширује свој тим и расписује 
конкурс за радна места: конобар, шанкер, кувар, 
помоћни радник у кухињи. 

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: helvecija1880@swisslion-takovo.com сa 
назнаком: Оглас за Хелвецију 1880 - (навести позицију 
за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:
- CV са детаљима о претходном радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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За Хедер Бакстер, путовање у Аустралију 
са новопеченим супругом Томом и његово 
двоје деце, Оливијом и Овеном, представља 
остварење сна. Али као и на сваком 
породичном одмору, мало тога иде по плану: 
превруће је, деци је досадно, а обећаних 
коала нема ни на видику.

Када након случајног сусрета са 
мештанима добију позив за излет на Дач 
Ајланд, то изгледа као савршена прилика: 
зар то није авантура која им је свима 
потребна?

Међутим, ово острво приватно је с 
разлогом. Када њихова посета након кобне 
грешке доведе до страшне несреће, оно 
ће за Бакстерове постати затвор у којем 
из сваког ћошка вреба смртоносна замка. 
Замка која ће их натерати да изаберу шта 
– а пре свега кога – да жртвују како би 
преживели.

Адријан Макинти је рођен и одрастао 
у Белфасту у Северној Ирској. Студирао је 
филозофију на Оксфордском универзитету 
пре него што се преселио у Аустралију и 
Њујорк. Написао је бројне криминалистичке 
романе, укључујући првенац Можда будем 
мртав (номинован за награде Дагер и Едгар), 
нашироко хваљен серијал о детективу 
Шону Дафију и трилер Ланац који је постао 
#1 међународни бестселер Нујорк тајмса. 
Макинти, чије су књиге преведене на преко 

тридесет језика, добитник је награде Едгар 
Алан По, Међународне награде за писце 
трилера, награде Нед Кели (три пута), 
награде Ентони, награде Бери, награде 
Макавити, као и Тикстон Олд Пикјулијер 
награде за криминалистички роман године.

„ВУЛКАН“ И  
„ВРШАЧКА КУЛА“ 

НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка 

кула“ настављају да награђују читаоце и 
љубитеље књиге. Овог пута обезбедили 
смо два примерка књиге, „Замка“, који ће 
припасти читаоцима који најбрже пошаљу 
имејл на адресу citajmokulu@gmail.com. 
У прошлом броју поклањали смо књигу 
„Нестала“, освојиле су је Дејан Корбуц и 
Љубица Јокић. Честитамо! Награде се могу 
преузети у редакцији „Вршачке куле“, Другог 
октобра 59, средом од 10 до 17 часова. При 
преузимању награде потребно је са собом 
понети најновији број „Вршачке куле“.

TРЕНУТАК НЕПАЖЊЕ 
И 

САВРШЕН ОДМОР 
ПОСТАЈЕ КОШМАР

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ БРИЉАНТНО И НАПЕТО РЕМЕК ДЕЛО
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ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  

ПРОШЛОСТ СРПСКО - ПРАВОСЛАВНОГ 
ВЛАДИЧАНСТВА ВРШАЧКОГ (4)

ПРЕВЕО 
ЛУКА ПОПОВИЋ 

ПАРОХ ПАНЧЕВАЧКИ

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Приказујући штованим читаоцима живот и прошлост 
српског православног владичанства вршачког, дужност 
ми је ово поменути. Књижевну ову работу, написао је 
на мађарском језику г. Ф. Милекер, писац брижљиво и 
лепо обрађене и израђене „Монографије Вршца“. При 
изради ове работе своје, користио се г. писац одабраним 
и обилатим историчким изворима којима је своје 
тврдње и поједине главне и понајглавније моменте 
потврђивао, а које да не би читаоце морили, нисмо хтели 
прибележавати. Ми држимо да је главно, приказати 
– језгру. Професор на панчевачкој великодржавној 
гимназији, донео је ову работу у своме листу „P es V“, 
на немачком језику, са кога смо и превели, држећи да 
нашој књижевности неће бити на одмет.

По смрти архијепископа 
и митрополита Арсенија 
Јовановића 29. јан.1748. г. изабран 
би исте године, месеца септембра 
на сабору за митрополита вршачки 
епископ Исајија Антоновић. На 
овом изборном сабору гласаше 
световњаци и свештенство на 
горњо карловачког епископа 
Павла Ненадовића, а милитарци 
на Исајију епископа арадско - 
карансебешког, који је напослетку 
и победио.

Да за часак прекинемо писца 
књижице овде и да кажемо две три 
о сабору и избору митрополита. 
Овај изборни сабор беше врло 
буран. При избору и посланици 
а и сам народ, који је пратио 
догађаје и људе, поделио се 
био у два табора. Простота по 
посту судећи о правоверју, 
држаше владику Павла за 
благочастива, а владику 
Исајију за Шокца, што месо 
једе. Када је Исајија изабран, 
онда они Павлови говораху 
свагда: “Од сад, брате, омрси 
среду а запости суботу, јер је 
митрополит унијат и шокац” 
Толико је огорчење при избору 
овладало, да су Павловци 
(понајвише свештеници) хтели 
Исајију избацити кроз прозор 
из народне сале, а Исајијевци 
(понајвише милитарци) 
потегли за мачем, претећи 
крвопролићем. Комесари при 
свем том ћутали су и чекали како 
ће се свршити. Кад је надвладала 
странка Исајијина, онда сви 
депутирци почну саветовати се, 
како би забранили месојастије 
архијепископу и сачували закон 
и веру од уније; и тога ради 
определе преко обичаја ону 
страшнуи чрезвичајну заклетву из 
108 псалма за њега*) (Превод) 

На предлог Илирске дворске 
депутације би Исајије 11. 
новембра1748. год. у достојанству 
своме  потврђен.

После свега избора оде 
Исајија у Беч, да краљици Марији 
Терезији учини подворење и да 

своју  оданост засведоћи.
Ту у Бечу умре 2. фебруара 
1749. године. Смртне 
остатке његове пренешеше 
у Будим и сахранише их на 
табанском гробљу.

После њега постаде 
митрополитом негдањи 
му противник, Павле 
Ненадовић, који је 1. 
септембра 1751. године 
изабран био. Он први 
доби титулу “ексцеленције” 
(Прев.). На место умрлог 
Исајије негда епископа 
вршачког изабран беше 
1749. године за владику 
вршачког Јован Ђорђевић.

За време  Исајије Антоновића, 
као епископа вршачког, (1742-
1748) приликом деобе земаља 
припао је рит који лежи поред 
хатара месићког, а некад био 
својина вршачког владичанства, 
општини Немачког - Вршца, а  
владичанство доби за то у замену 
40 ланаца земље, што лежи у 
хатару према Павлишу.

Епископ вршачки плаћао је око 
средине прошлога века  за своје 
именовање таксу од 500 фор. 
угарској  дворској канцеларијии 
500 фор. бечком дворском ратном 
већу.

Епископ Јован Ђорђевић 

премести своју епископску 
столицу поново у Вршац. У ту 
цељ купи од 2. маја 1750. године 
два винограда, и исте године 
24. јула у српском Вршцу од 
неког Недељка Јовановића за 
68 фор. кућу и башту, поред које 
беху суседи Јован Мађарић и 
Станимир Банаћанин. На том 
земљишту, подигао је епископ 
Јован по плану неког архитекта 
који је из Пруске дошао, лепу 
епископску резиденцију у 

рококо стилу, на један спрат у 
којој и данас епископ седи, а 
коју је дивно обновио и укусно 
наместио, да му заиста служи на 
част и дику.

Поред тога подигао је епископ 
Јован економске стаје и зграде, у 
којима је држао стоку и остало, 
што му за газдинство, оних 40 
ланаца земље потребно беше. 
Године 1757. удари камен 
темељац епископском двору и 
капели у њему. Цела пак зграда 
тек је 1763. год. довршена а том 
приликом око двора и каменита 
зграда подигнута.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 12. БРОЈ 205, 

9. НОВЕМБАР 1988.

ЗИМА ПРЕ КАЛЕНДАРА
Према речима старијих Вршчана не памти се 

снежни покривач на почетку новембра у последњих 
тридесет и више година. То потврђује и метеролог 
Вукосава Бранковић, са Хидрометеролошке станице 
на вршачком Аеродрому, додајући да је 5. новембра 
забележен снежни покривач дебљине четири 
сантиметра, а два дана касније и температура од 
минуис девет степени целзујусових. У овдашњој 
служби “Војводинапута” истичу да их снег и ниске 
температуре нису изненадиле.

Како нам је рекао Стево Милановић, у суботу 5. 
новембра је на коловозе у вршачкој општини укупно 
бачено 16 тона соли. Иначе, овом колективу зимска 
сезона календарски почиње 15. новембра, тако да 
је две недеље раније била прва мала - генерална 
проба.

“ВРШАЧКА КУЛА” ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 12. 

БРОЈ 205, 9. НОВЕМБАР 1988.

ПОВРАТАК ПРЕДУЗЕЋА
Реформа привредног система била је централна 

тема скупа рачуноводствених и финансијских 
радника вршачке општине, одржаном прошле суботе 
у сали Основне банке “Вршац”. У раду овог скупа 
којим је председавао председник вршачког Друштва 
рачуноводствених и финансијских радника Бора 
Чешљевић, учествовали су еминентни стручњаци 
и научници непосредно ангажовани у реформама 
привредног система на нивоу Југославије.

Гости су били Ненад Урошевић, помоћник 
савезног секретара за финансије, затим доктор 
Никола Стевановић, професор Економског 
факултета у Београду, као и професор доктор Славко 
Писовац, главни и одговорни уредник часописа 
“Књиговодство” . Учесници суботњег састанка имали 
су прилике да чују тумачења новина из већине од 
33 закона која се тренутно налазе у процедури у 
Скупштини СФРЈ.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА * Голубица 1840. г. р.9.
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КО Ш А Р К А

Спортски центар Мастер, судије: 
Јовчић, Арсенијевић, Симић.

МЛАДОСТ: Живојиновић 13, Дејвис 4, 
Добрашиновић 8, Марковић 8, Павловић 
6, Миленковић 9, Армстронг 22, Бјеличић, 
Ђоковић, Радаковић.

ВРШАЦ: Дишић, Симић 6, Шушић 12, 
Јовановић 5, Агоч 10, Васић 13, Радовић 
7, Јурчек, Васиљевић 19, Робинсон 10, 
Јековић 8.

Вршац је је победом у 6. колу 
Адмиралбет Кошаркашке лиге Србије 
у Земуну против Младости наставио 
успешну серију и преселио се у горњи дом 
првенствене табеле. 

Изабраници тренера Владимира 
Ђокића од почетка утакмице преузели 
су вођство и дозволили су Земунцима 
свега два пута у првом периоду да дођу 

до изједначења. У другог 
четвртини ломили су отпор 
ривала чврстом одрбаном да 
би пут ка победи трасирали 
у трећем периоду који су 
убедљиво решили у своју 
корист. У тим тренуцима 
Вршац је играо маштовито у 
нападу и имао расположене 
играче на свим позицијама, 
па су Васиљевић, Агоч, Васић 
и Шушић били нерешива 
енигма за одбрану Младости. 
У финишу треће четвртине 
ефектним закуцавањем 
Матије Радовића Вршац је 
остварио највеће вођство 
на мечу од 22 поена разлике 
(68:46).

У последњих десет 
минута Вршчани су мирно 
привели меч крају не 
дозволивши ривалу да 
избегне резултатски дебакл.

У наредном колу Вршац 
дочекује другопласирани 
тим лиге, суботички Спартак. 
Меч се игра у суботу, 
5. новембра, у Центру 

Миленијум са почетком у 18 часова.
Б. Ј.

ВРШЧАНИ У 6. КОЛУ КЛС У ЗЕМУНУ ДОШЛИ ДО ТРЕЋЕ УЗАСТОПНЕ ПОБЕДЕ 

ПОВРАТАК У ГОРЊИ ДОМ 
МЛАДОСТ – ВРШАЦ 71:90 (22:24, 17:21, 9:23, 23:22)

ОДБОЈКА ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (М) 3. КОЛО

Стражилово - Футог  1 : 3
Баваниште - Банат   0 : 3
Војводина 3 - Пролетер  3 : 2
Дунав Волеј - Партизан  3 : 0
Сомбор - Словен   0 : 3
Кулпин - Кикинда   3 : 2

1.Дунав Волеј 3 3 0 9
2.Футог  3 3 0 9
3.Словен 3 2 1 6
4.Партизан 3 2 1 6
5.Банат  3 2 1 6
6.Кулпин 3 2 1 5
7.Пролетер 3 1 2 4
8.Кикинда 3 1 2 4
9.Баваниште 3 1 2 2
10.Војводина 3 3 1 2 2
11.Стражилово 3 0 3 1
12.Сомбор 3 0 3 0

ОДБОЈКА ДРУГА ЛИГА ЛИГА СЕВЕР (Ж) 3. КОЛО

Кикинда 0230 - Штранд Волеј 0 : 3
Срем 2 - Футог   3 : 0
Младост 1979 - Омладинац 2 0 : 3
НС Волеј Теам - Волеј Старс  2 : 3
Нови Сад 2 - Вршац  2 : 3
Одбојка 013 - Панонија  0 : 3

1.Штранд Волеј  3 3 0 9
2.Панонија  3 3 0 9
3.Омладинац 2  2 2 0 6
4.Волеј Старс  3 2 1 6
5.Срем 2   2 2 0 5
6.Вршац   3 2 1 5
7.НС Волеј Тим  3 1 2 4
8.Нови Сад 2  3 1 2 4
9.Кикинда 0230  3 1 2 3
10.Футог   3 0 3 0
11.Младост 1979  3 0 3 0
12.Одбојка 013  3 0 3 0

ОДБОЈКА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЈУГ (Ж) 3. КОЛО

Пролетер - Баваниште  3 : 2
Багљаш 023 - Банат  1 : 3
Крајишник - Херцеговина  1 : 3
Житиште - КИ 0230          играно 1.11.

1.Банат   3 3 0 9
2.Херцеговина  3 2 1 5
3.Клек Србијашуме 2 2 1 1 4
4.Житиште  2 1 1 3
5.Багљаш 023  2 1 1 3
6.КИ 0230  2 1 1 3
7.Баваниште  3 1 2 3
8.Пролетер  2 1 1 2
9.Крајишник  3 0 3 1
 

РУКОМЕТ ТРЕЋА ЛИГА ИСТОК 6. КОЛО

Раднички - Јединство  34 : 25
Младост - Нафтагас  30 : 17
Слободне екипе Умчари и Униреа

1.Умчари 4 3 1 0 7
2.Младост 4 3 0 1 6
3.Униреа 4 2 1 1 5
4.Раднички 4 2 0 2 4
5.Јединство 4 1 0 3 2
6.Нафтагас 4 0 0 4 0

УСПЕШАН ВИКЕНД
Субота и недеља за нама биле су 

обележене убедљивим успехом свих 
селекција Вршца. Поред убедљиве 
победе првог тима у Земуну против 
домаће Младости резултатом 71-
90 која је изабранике тренера 
Владимира Ђокића вратила у горњи 
део табеле, и млади погон је остварио 
три убедљиве победе. Вршачка 
деца под командом професора 
Рудића и Деђанског, предводјена 
перспективним првотимцем 
Михаилом Дишићем (16), пионирским 
репрензетативцем Вањом Ташлићем 
(14) и дванаестогодишњом надом 
Миодрагом Јовичићем, употпунила 
су сјајан викенд и најавила успешну 
кошаркашку јесен међу обручима 
под вршачким брегом.  Браво!

Центар Миленијум, гледалаца 50, 
судије: Ковачевић, Манојловић, Матић 
(Ужице)

ВРШАЦ: Чанлиел 6 (4 ск), Кукић 14, 
Керкез, Веригић, Перић, Јовановић 4 (4 ск), 
Милетић 8 (4 ск), Тодоровић 17, Будимир 4, 
Стјепановић, Роглић 4 (15 ск, 6 ас).

ВОЈВОДИНА 021: Мек Нил 7, Радуловић 
1, Живковић, Марјановић, Јаковљевић 4, 
Марић 1, Јанковић 11 (13 ск), Стојић 16 (4 
ас), Томпсон 4 (9 ск), Селаковић 10.

Вршчанке су направиле велики подвиг 
у Центру Миленијум, у 4. колу Прве женске 

лиге Србије. У другом полувремену успеле 
су да надокнаде 19 поена заостатка 
за Новосађанкама и у драматичној 
завршници оствариле први тријумф у 
сезони.

Изабранице тренера Мирослава 
Кањевца на овом мечу показале су 
два потпуно различита лица. У првом 
полувремену биле су деконцентрисане у 
одбрани, неодлучне у нападу, изгубиле су 
чак 12 лопти и имале проценат шута од 26 
одсто. То су гошће из Новог Сада обилато 
користиле и преко бивших играчица 

Вршца Селаковићеве, 
Стојићеве и Јанковићеве из 
минута у минут повећавале 
резултатску предност. На 
крају првог полувремена 
Војводина је водила са 16 
поена разлике (36:20).

У другом полувремену 
изгледало је као да је тренер 
Кањевац на терен извео 
потпуно другачији састав. 
Домаће играчице биле су 
борбене и пожртвоване 
у одбрани, ефикасне у 
нападу и у трећој четвртини 
успеле су да постигну више 
кошева него у читавом 
првом полувремену. Игру 
Вршчанки покренула је 
Неда Кукић са две узастопне 
тројке, да би нешто касније 
Марија Тодоровић и Ана 
Милетић постигле тројке 
за смањење предности 

Војводине на само два поена (49:51).
У самој завршници разиграла се турска 

интернационалка Чанлиел, искористила 
је два изванредна додавање искусне Иве 
Роглић и донела резултатско изједначење 
(53:53). Нешто касније поентирала је 
Јелена Будимир (55:54), Новосађанке 
до краја нису успеле да постигну кош и 
славље Вршчанки могло је да почне.

Б. Ј.

ВЕЛИКА ПОБЕДА КОШАРКАШИЦА 
ВРШЦА ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА

ВРШАЦ – ВОЈВОДИНА 021 57:54 (11:19, 9:17, 21:14, 16:4)

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 4. КОЛО

Партизан 1953 - Врбас   62 : 74
Слога - Дуга   86 : 69
Вршац - Војводина    57 : 54
Ц.звезда - Новосадска ЖКА  84 : 57
Краљево - Арт Баскет  81 : 69
СПД Раднички - Спартак         играно 3. 11.

1.Краљево 4 4 0 8
2.Црвена звезда 4 3 1 7
3.Слога   4 3 1 7
4.Врбас Медела 4 3 1 7
5.Арт Баскет 4 2 2 6
6,Партизан 1953 4 2 2 6
7.Војводина 021 4 2 2 6
8.Дуга  4 1 3 5
9.Новосадска ЖКА 4 1 3 5
10.Вршац  4 1 3 5
11.Спартак 3 1 2 4
12.СПД Раднички 3 0 3 3

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 6. КОЛО

Спартак - Колубара ЛА 2003  91 : 77
Тамиш - Чачак 94    63 : 75
Војводина - Здравље   74:56
Слобода - Металац    96:100
Динамик БалканБет - Слога  92 : 86
Дунав - Златибор    67 : 89
ОКК Београд - Нови Пазар  93 : 87
Младост МаxБет - Вршац  71 : 90

1.Динамик БалканБет 6 6 0 12
2.Металац 6 6 0 12
3.Спартак  6 5 1 11
4.Златибор Голд гондола 6 5 1 11
5.Војводина 6 4 2 10
6.Слога  6 4 2 10
7.Вршац  6 3 3  9
8.ОКК Београд 6 3 3  9
9.Слобода 6 3 3  9
10.Нови Пазар 6 2 4  8
11.Колубара ЛА 2003 6 2 4  8
12.Тамиш  6 1 5  7
13.Здравље Лесковац 6 1 5  7
14.Чачак 94  6 1 5  7
15.Младост МаxБет 6 1 5  7
16.Дунав  6 1 5  7
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Утакмица између Вршчана и 
Инђијаца, у 16. колу Моцартбет 
Прве лиге Србије, на стадиону под 
кулом, очекивано је протекла у 
великој борби на средини терена 
уз много трчања и дисциплине у 
игри са мало прилика за поготке. 

Вршчани су своју шансу да 
затресу мрежу гостију тражили 
из прекида, док су гости претили 
преко агилног Србијанца са леве 
и Ђуричковића са десне стране. 
За потпуни угођај око хиљаду 
љубитеља фудбала недостајало 
је само голгетерско надахнуће 
нападача обеју екипа.

Прву прилику да дођу у 
вођство у првом полувремену 
Вршчани су имали после корнера 
Вујића у 12. минуту, на другој 
стативи највиши у скоку био је 
Сенегалац Диуф, али је његов 
ударац врхунском парадом 
зауставио голман Рнић.

У финишу првог дела меча 

гости су извели две лепе акције. 
У 37. минуту Ђуричковић је 
после продора по десној страни 
изванредно центрирао а Илић је 
у стилу најбољих центархалфова 
главом избацио лопту из 
шеснаестерца ОФК Вршца. У 
43. минуту Србијанац је са леве 
стране убацио лопту у казнени 
простор, прихватио је најбољи 

стрелац Инђије, Стојановић, 
али је ударац био далеко испод 
његовог реномеа.

У наставку се однос снага 
нине нимало променио, гости 
су у 55. минуту имали прилику, 
али ударац Стојановића није 
био довољно добар за промену 
резултата. У финишу утакмице, 

Вршчани су могли до целог плена, 
Грек се сјајним дриблинзима 
ослободио дефанзиваца 
Инђије, када се очекивао пас ка 
захукталом Павлову, уследио 
је слаб потез младог нападача, 
његов центаршут постао је лак 
плен голмана Рнића.

Б.Ј.

СПОРТ

РЕМИ НА СТАДИОНУ ПОД КУЛОМ ПО УКУСУ ОБА РИВАЛА

ДЕФАНЗИВЦИ У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
ФУД БА Л

МОЦАРТ БЕТ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ 16. КОЛО

ОФК Вршац - Инђија Тојо Тајрес  0 : 0
Раднички (НБ) - Металац   2 : 0
ГФК Слобода - Раднички (СМ)  0 : 0
РФК Графичар -Мачва     2 : 1
Јединство (Уб) -Лозница   0 : 0
Траjал - Рад     2 : 1
РФК Нови Сад 1921 - ИМТ   2 : 1
Златибор - Железничар    0 : 1

1.РФК Графичар 16 10 4 2 34
2.ИМТ  16 10 4 2 34
3.Железничар 16  9 4 3 31
4. Инђија Тоjо Тajрес 16  6 8 2 26
5.РФК Нови Сад 1921 16  6 4 6 22
6,ОФК Вршац 16  6 4 6 22
7,Јединство (Уб) 16  5 6 5 21
8,ГФК Слобода 16  4 9 3 21
9,Раднички (СМ) 16  4 8 4 20
10.Траjал 16  5 4 7 19
11.Металац 16  5 3 8 18
12.Мачва 16   4 5 7 17
13.Раднички (НБ) 16  5 2 9 17
14.Рад  16  3 6 7 15
15.Лозница 16  4 3 9 15
16.Златибор 16  2 6 8 12

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 12. КОЛО

ЖАК - Јединство (БК)   0 : 3
Полет - Омладинац ФАМ   3 : 0
Слобода - Борац    2 : 0
Јединство Стевић - Раднички  2 : 1
Козара - Јединство (В)   1 : 0
Младост - ОФК Кикинда   0 : 2
Војводина 1928 - Црвена звезда  2 : 1
Бегеј - Пролетер    1 : 2

1.Слобода 12 8 3 1 27
2.ОФК Кикинда 12 8 3 1 27
3.Јединство (БК) 12 8 1 3 25
4.Црвена Звезда 12 7 1 4 22
5.Војводина 1928 12 5 5 2 20
6.Полет  12 5 4 3 19
7.Раднички 12 6 1 5 19
8.Козара  12 5 1 6 16
9.Пролетер 12 5 1 6 16
10.Јединство (В) 12 5 0 7 15
11.ЖАК  12 4 1 7 13
12.Бегеј  12 3 3 6 12
13.Борац 12 3 3 6 12
14.Омладинац ФАМ 12 2 5 5 11
15.Јединство Стевић 12 3 1 8 10
16.Младост 12 2 1 9 7

ПФЛ ПАНЧЕВО 12. КОЛО

Слога (БНС) - Долово   0 : 1
Глогоњ - Будућност (А)   3 : 0
Униреа - Спартак 1911   1 : 1
Потпорањ - Партизан (Г)   3 : 1
БАК - Црвена звезда   4 : 0
Хајдучица - Караш (Ј)   6 : 2
Вултурул - Слога (П)   3 : 3
Долина - Партизан (У)   3 : 2

1.Глогоњ  12 9 3 0 30
2.Слога (П) 12 8 3 1 27
3.Вултурул 12 7 3 2 24
4.БАК  12 7 2 3 23
5.Долово 12 6 3 3 21
6.Будућност (А) 12 7 0 5 21
7.Слога (БНС) 12 6 2 4 20
8.Хајдучица 12 6 1 5 19
9.Спартак 1911 12 3 5 4 14
10.Долина 12 4 1 7 13
11.Партизан (Г) 12 4 1 7 13
12.Униреа 12 3 3 6 12
13.Црвена звезда 12 3 1 8 10
14.Потпорањ 12 2 4 6 10
15.Караш (Ј) 12 2 1 9 7
16.Партизан (У) 12 2 1 9 7

ОФК ВРШАЦ – ИНЂИЈА ТОЈО ТАЈРЕС 
0:0

Градски стадион у Вршцу, 
гледалаца 1.000, судија: Павле 
Илић (Крагујевац), жути 
картони: Кадијевић, Мршуља, 
В. Благојевић, Петрић, Илић, 
Андријанић (ОФК Вршац), 
Гајиловић, Рнић (Инђија).

ОФК ВРШАЦ: Марковић, 
Петрић, Илић, Брауновић (од 72. 
Бабовић -), Парађина, Вујић (од 
72. В. Благојевић), Главинић (од 
59. Пајевић), Килибарда (од 46. 
Грек), Кадијевић, Диуф (од 59. 
Павлов), Мршуља.

ИНЂИЈА: Рнић, Недељковић, 
Десанчић (од 82. Гајиловић), 
Србијанац (од 82. Ђурић), 
Ђуричковић (од 62. Кукољ), 
Стојановић (од 88. Ђоковић), 
Јањић (од 62. Ђокић), Бојовић, 
Рађен, Мајиловић, Стојановић.

Клуб малог фудбала Форум убедљиво је 
савладао екипу Краљевићева из Качарева у 
Центру Миленијум (7:1), претходног викенда, у 
оквиру 6. кола Футсал лиге Војводине, трећег по 
рангу такмичења у Србији. Тренер Ненад Варађан 
задовољан је резултатом, али и играма екипе у 
досадашњем делу сезоне.

- Желимо улазак у виши ранг, али наше амбиције 
су да разиграмо што више младих играча. Уз 
неколицину старијих имамо добар спој младости 
и искуства у тиму, што је добра претпоставка за 
њихов развој. Кад буде стартовала омладинска 
лига видећемо да ли смо на правом путу јер 
неколико младих играча је стандардно у првом 
тиму, Божин, Бекировски, Мунћан, имамо голмана 
Стефанa Чизмара који је велики таленат, има 

16 година, брани за омладинце а већ 
у другом делу првенства ће добијати 
шансу и за први тим. Мислим да наше 
најбоље игре треба очекивати у другом 
делу. Радује ме приступ и игра у победи 
против Краљевићева, али следи нам 
ново искушење у Сомбору где желимо 
победу која би нас задржала на другој 
позицији на табели. Ове године је 
систем такмичења промењен, игра се 
по двокружном систему а првак иде 
директно у  виши ранг. Мислим да имамо 
квалитет да се изборимо за пласман 
у Другу лигу Србије, рекао је стратег 
Форума.

УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ ВРШЧАНА У ФУТСАЛ ЛИГИ ВОЈВОДИНЕ

ФОРУМ ЦИЉА ДРУГУ ЛИГУ
ФУ ТС А Л

ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНЕ 6. КОЛО

Тиса - Индианс 2013    5 : 0
Омладинац - Хајдук    5 : 2
Летећи Холанђанин - ЖАК Јуниор   9 : 0
Форум - Краљевићево   7 : 1

1.Летећи Холанђанин 5 5 0 0 15
2.Форум   5 3 1 1 10
3.Омладинац  6 3 1 2 10
4.Тиса   5 3 0 2  9
5.ЖАК Јуниор  5 3 0 2  9
6.Краљевићево  5 2 0 3  6
7.Индианс 2013  6 2 0 4  6
8.Хајдук   6 1 1 4  4
9.Фул Фил  5 0 1 4  1
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